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 Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany hromadných dopravních 

prostředků v boji proti vandalismu v prostředí železniční dopravy. V úvodu práce jsou 

uvedeny právní normy ochrany objektu a provozu železniční dopravy. V další části se 

věnuji současnému stavu na železnici v České republice a způsobů jeho zabezpečení, který 

je analyzován a vyhodnocen prostřednictvím metod analýz. Závěrečná část obsahuje 

návrhy řešení prostřednictvím technické ochrany a mobilních forem fyzické ostrahy, které 

povede ke snížení vandalismu a protiprávního jednání v železničních dopravních 

prostředcích.  

 

 

ANNOTATION 
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 The diploma thesis deals with the protection of public transport in the fight against 

vandalism in railway environment. The introduction describes the basic legal regulations 

related to object security and rail transport. The next section details the current state of the 

railways in Czech Republic and specifications of applied security provisions, which are 

analyzed and evaluated by using methods of analysis. The final section contains proposals 

through technical protection and mobile forms of physical security, which leads 

to reduction of vandalism and illegal activities in rail transport.  
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1 Úvod 

 Páchání vandalismu na budovách a hromadných dopravních prostředcích je běžnou 

realitou dnešní doby. Je zajímavé sledovat skutečnost, jak snadno se stávají hromadné 

dopravní prostředky terčem vandalů. Stačí jen dát lidem náznak anonymity a pocitu, 

že takové jednání nebude mít kdo potrestat a už to má následky na majetku dopravce.  

 Na jednu stranu si lidé ve společnosti věčně stěžují na kvalitu poskytovaným služeb 

v rámci hromadných dopravních prostředků a porovnávají je s kvalitou služeb v západních 

státech Evropy, na druhou stranu se nejdou tací, kteří nemají problém tyto služby 

poškozovat a nutit dopravní podniky, aby místo postupné obnovy dopravního parku 

neustále investovaly do odstraňování následků vandalů a zajištění bezpečnosti svého 

majetku i ostatních cestujících pomocí bezpečnostních agentur a technických prostředků. 

Bohužel situace dnešní doby tomu stále nahrává – peníze vyčleněné na bezpečnost jsou 

omezeny, množství chráněných zájmů je velké, roztroušené a navíc pohybující 

se  po značně velké ploše. 

 Zatímco ochraně osobních hromadných dopravních prostředků v depech 

je  věnována velká pozornost ze strany dopravce a většina dep je již relativně dobře 

zabezpečena prostředky fyzické a technické ochrany, systém ochrany dopravních 

prostředků proti počínání vandalů přímo během jejich provozu u nás většinou chybí. 

V západních státech Evropy (ale i v ostatních zemích) se systém ochrany během provozu 

dopravního prostředku stává standardem a pro provozovatele s jeho zvládnutou aplikací 

výhodou a nikoliv zátěží s neúměrnými náklady.  

 Sám hromadné dopravní prostředky využívám pravidelně k cestě do školy na trati 

mezi Olomoucí a Ostravou a trávím v nich relativně hodně času, takže mi toto prostředí 

není lhostejné a zlepšení jeho ochrany je i v mém zájmu. Proto jsem se rozhodnul 

zpracovat diplomovou práci, která se bude věnovat právě vandalismu v prostředí osobní 

železniční přepravy a způsobům jak tomuto jednání zabránit. 

 Cílem práce je zmapování situace v železniční dopravě a pomoci metod analýz 

a hodnocení rizik vyhodnotit slabiny současného bezpečnostního systému během provozu 

prostředků osobní železniční dopravy a navrhnout inovativní řešení problému 

se zaměřením na moderní formy ostrahy mobilními službami a technickými prostředky 

soukromé bezpečnostní agentury. 
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2 Rešerše 

 Kapitola rešerše se věnuje uvedením hlavní zdrojů, ze kterých bylo vycházeno 

při tvorbě této diplomové práce.  

 

BRABEC, František a kolektiv. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Praha 2001, 

Public History, ISBN 80-86445-04-06 

Kniha se zaměřuje na komplexní přístup k bezpečnostní problematice. V knize je popsána 

základní právní problematika, věnuje se způsobům napadení a prevenci kriminality 

a poskytuje podklady pro návrh efektivního systému bezpečnosti pro veřejný i soukromý 

objekt. 

 

KŘEČEK, Stanislav a kolektiv. Příručka zabezpečovací techniky, Blatná 2006, 

Blatenská tiskárna, s.r.o., ISBN 80-902938-2-4.  

Kniha se zabývá problematikou poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, 

kamerových systémů a také mechanickými zábrannými systémy.  

 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, 

VŠB - TU Ostrava, Ostrava 2009, 115 str. 

Skriptum určené převážně pro studenty oboru Technická bezpečnost osob a majetku 

na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Ve skriptu je řešena aplikace různých modelů 

analýz a hodnocení rizika z hlediska bezpečnosti na objekt letiště a poskytuje podklady 

pro jejich aplikaci i na ostatních objektech. 
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3 Právní úprava 

3.1 Právní úprava v oblasti ochrany objektu 

 V České republice není oblast ochrany objektu, osob a majetku komplexně řešena 

jedním konkrétním právním předpisem. Existuje několik právních předpisů, které se touto 

oblastí zabývá a které garantují právo na ochranu objektu, osob i majetku před těmi, kteří 

by se je snažili porušit. 

 

3.1.1 Ústavní právo 

Ústava České republiky je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Byla přijata 16. prosince 1992 a své účinnosti nabyla 1. ledna 1993. 

Je to nejvýše postavený zákon, deklarující občanům základní práva a definující 

demokratické principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného 

demokratického státu. [22] 

Listina základních práv a svobod je ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění 

pozdějších změn a doplnění. Dle Ústavy České republiky je součástí ústavního pořádku. 

Vymezuje základní lidská práva a svobody občanů a jejich nedotknutelnost. Práva občanů 

mohou být omezena jen na základě zákona. Všechny zákony a nařízení musí být v souladu 

s Listinou základních práv a svobod. [23] 

 

3.1.2 Občanské právo 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

je významným právním podkladem, který je využíván v bezpečnostní praxi. Tento zákon 

upravuje majetkové vztahy právnických a fyzických osob a garantuje vlastníkovi právo na 

ochranu věci. [24] 

 

3.1.3 Trestní právo 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, nabyl 

účinnosti 1. ledna 2010. Účelem tohoto zákona je chránit oprávněné zájmy právnických 

a fyzických osob, zájmy společnosti a ústavního zřízení České republiky. Zákon určuje 
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jaké jednání je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti a tresty, které je možné 

udělit v případě spáchání trestného činu. [25] 

Pro práci soukromých bezpečnostních služeb jsou stěžejní zejména §28-32 tohoto 

zákona, které definují okolnosti vylučující protiprávnost. Okolnosti vylučující 

protiprávnost poskytují pracovníkům bezpečnostních agentur v krizových situacích 

hranice, jak se zachovat, aby mohli situaci zvládnout a sami se nedopustit protiprávního 

jednání.  

 

Okolnosti vylučující protiprávnost jsou následující [25]: 

 §28 Krajní nouze 

 §29 Nutná obrana 

 §30 Svolení poškozeného 

 §31 Přípustné riziko 

 §32 Oprávnění použití zbraně 

 

Zákon č. 161/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění, je dalším 

ze zákonů trestního práva, o který se mohou pracovníci v soukromých bezpečnostních 

službách služeb opírat při své práci v oblasti ochrany osob a majetku. Stěžejní je zejména 

§76 zadržení osoby podezřelé odstavec 2, který umožňuje komukoliv zadržet (omezit 

na svobodě) osobu přistiženou při páchání trestné činnosti nebo bezprostředně poté, pokud 

je to nezbytné k zjištění její totožnosti, zabránění v útěku nebo k zajištění důkazů. Je však 

povinen takto zadrženou osobu neprodleně předat policejnímu orgánu. Jestliže tak nemůže 

ihned učinit, je potřeba policejnímu orgánu neprodleně oznámit omezení na svobodě. [29] 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

se zabývá přestupky. Přestupek je definován jako zaviněné deliktní jednání, které má nižší 

stupeň závažnosti než trestný čin, je pro společnost škodlivé (porušuje nebo ohrožuje její 

zájem) a je za přestupek označeno tímto zákonem. Na rozdíl od většiny trestných činů, 

kde je vyžadováno úmyslné zavinění, stačí u přestupků zavinění z nedbalosti. [30] 
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3.1.4 Ochrana osobních údajů 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn 

a doplnění, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. 

 Podle §4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. se osobním údajem pro účely tohoto zákona 

rozumí informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů 

se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 

identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických 

pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 

identitu. [27] 

 Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů 

podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) č. 1/2006 

v případě, že je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo 

jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných 

záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob 

v souvislosti s určitým jednáním. [19] 

 

 Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je přípustné [27]: 

 v rámci plnění úkolů uložených zákonem (např. Policii ČR, Obecní policie) 

 na základě řádného souhlasu subjektu údajů, to je však realizovatelné pouze 

v případě, že je možné jednoznačně vymezit okruh osob nacházejících se v dosahu 

kamery, 

 užití kamerového systému je možné i bez souhlasu subjektu údajů s využitím 

ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem 

chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. 

 

 Pouhé kamerové sledování fyzických osob není zpracováním osobních údajů podle 

zákona č. 101/2000 Sb., protože postrádá úroveň podmínek pro zpracování údajů 

ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.  
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Obrázek 1 – Vzor informační tabulky 

U kamerového systému vybaveného záznamovým zařízením má provozovatel následující 

povinnosti [19]: 

 Kamerové systémy nesmí nadměrně zasahovat do soukromí 

o Kamerový systém se nesmí používat v prostorách, které jsou určeny k ryze 

soukromým úkonům – např. toalety, sprchy, prostory k převlékání, atd. 

 Specifikace sledovaného účelu 

o Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování kamerového záznamu, 

tento účel se musí shodovat s ochranou důležitých, právem chráněných zájmů 

správce. Pořízené záznamy mohou být použity pouze v souvislosti s událostí, 

která porušuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Pro jiný účel 

mohou být použity pouze v případě významného veřejného zájmu.  

 Stanovení lhůty pro uchovávání záznamů 

o Doba, po kterou jsou záznamy bezpečnostních kamer uchovávány, by neměla 

přesáhnout maximální přípustný limit pro naplnění účelu provozování 

kamerového systému. Data by měla být uchovávána v rámci v rámci časové 

smyčky na dobu zpravidla nepřesahující několik dnů a následně po uplynutí této 

doby vymazána. V případě bezpečnostního incidentu by měla být data 

zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení. 

 Zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů 

se záznamy před jejich neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, 

zničením, ztrátou nebo neoprávněným zpracováním. 

 

 Informování o užití kamerového 

záznamu 

o Subjekt údajů musí být vhodně 

informován o použití 

kamerového záznamu – 

prováděno např. nápisem nebo 

tabulkou  před vstupem 

do monitorovaných prostor 

(viz obrázek 1).  
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 Garantovat další práva subjektu údajů 

o Je třeba garantovat zejména právo na přístup ke zpracovávaným datům a právo 

na námitku proti jejich zpracování. 

 Registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

o Zpracování osobních údajů je povinno registrovat na ÚOOÚ. 

 

3.2 Zákon o dráhách 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších změn a doplnění, upravuje 

podmínky pro stavbu drah a staveb na těchto drahách, podmínky pro provozování drah, 

podmínky pro provozování drážní dopravy na těchto drahách a také výkon státní správy 

a dozoru ve věcech drah. [31] 

 Dráhou je myšlena cesta určená k pohybu drážních vozidel. Provozování dráhy jsou 

činnosti, které zabezpečují a obsluhují dráhu a organizují drážní dopravu. Provozovatelem 

dráhy může být právnická nebo fyzická osoba na základě úředního povolení, které vydává 

drážní správní úřad. Provozování drážní dopravy je činnost, při níž vzniká právní vztah 

mezi provozovatelem dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje. Předmětem 

činnosti provozovatele drážní dopravy je přeprava osob, věcí, zvířat. [31] 

 

 Z hlediska významu, účelu a technických podmínek se železniční dráha dělí 

na 4 základní typy [31]: 

 Dráha celostátní 

o Slouží k mezinárodní nebo celostátní veřejné železniční dopravě. 

 Dráha regionální 

o Dráha regionálního nebo místního významu, navazuje na celostátní dráhu 

nebo na dráhu jiného regionu. 

 Vlečka 

o Slouží potřebě provozovatele, používá se ke spojení s průmyslovým objektem. 

 Speciální dráha  

o Slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti obce, např. Pražské metro 
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 Dopravce musí mít ke dni zahájení drážní dopravy na dráze celostátní 

nebo na dráze regionální licenci osvědčení dopravce, které se vztahuje na dráhy celostátní 

a regionální nebo na jejich část. Osvědčení vydává drážní správní úřad na základě žádosti 

dopravce na dobu určitou 5 let a uvede v něm druh dopravy a rozsah služeb, na něž 

se osvědčení dopravce vztahuje. [31] 

 Bez povolení provozovatele dráhy nesmí nikdo v obvodu dráhy vykonávat činnosti, 

které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou 

veřejnosti přístupná.  Všechna místa na dráze a v jejím obvodu jsou veřejnosti nepřístupná 

s výjimkou těch, která jsou uvedena v §4a tohoto zákona. [31] 

 

Výjimku tvoří místa [31]: 

 dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci, 

 dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací, 

 prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor 

v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány 

služby související s drážní dopravou, 

 veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy, 

 volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy. 

 

Z hlediska bezpečnosti je provozovatel dráhy dále oprávněn podle §22 odstavec 

3 b) dávat osobám nacházejícím se v obvodu dráhy pokyny k zajištění jejich bezpečnosti, 

bezpečnosti jiných osob a pokyny k ochraně majetku a veřejného pořádku a k zabránění 

hmotného rušení nebo ohrožení provozování dráhy a drážní dopravy na dráze. [31] 

 Podle §22 odstavec 4 osoby nacházející se v obvodu dráhy jsou povinny dbát 

o svoji bezpečnost, dbát pokynů provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti osob 

a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a pokynů k zajištění ochrany majetku 

a veřejného pořádku a jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo rušit nebo ohrozit 

provozování dráhy a drážní dopravy nebo mít za následek vznik škody na součástech dráhy 

nebo na drážním vozidle nebo narušit veřejný pořádek. [31] 
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4 Subjekty osobní železniční dopravy v České republice 

4.1 Správa železniční dopravní cesty 

 Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) je česká státní organizace 

se sídlem v Praze, která vznikla dne 1. ledna 2003, kdy byla zapsána do obchodního 

rejstříku s předmětem podnikání mimo jiné „provozování dráhy státní a provozování dráhy 

regionální“. Na základě zákona č. 77/2002 Sb., zákon o akciové společnosti České dráhy, 

státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších změn a doplnění, došlo k zániku státní organizace 

České dráhy a k 1. lednu 2003 vznikly dvě nástupnické organizace a to České dráhy, a. s. 

a státní organizace SŽDC. [12, 16] 

 SŽDC hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka 

a provozovatele železniční dráhy.  

 

Předmětem činnosti SŽDC je [16]: 

 zajišťování provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti 

 zajišťování údržby a opravy železniční dopravní cesty 

 zajišťování rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty 

 hospodaření s vymezenými závazky a pohledávkami Českých drah, s. o., existující 

ke dni vzniku České dráhy, a.s. 

 příprava podkladů pro sjednávání závazků veřejné služby 

 kontrola užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy  

 

 Rozsah železniční sítě, kterou SŽDC spravuje v ČR, je celkem 9 487 km 

železničních tratí. Zjednodušená mapa železniční sítě v ČR je zobrazena na obrázku 2, 

kde jsou barevně vyznačeny železniční koridory, šedou barvou jsou pak vyznačeny ostatní 

železniční tratě v ČR. [17] 
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 V roce 2011 bylo na tratích SŽDC najeto celkem 160 543 492 km – z toho 

122 974 780 km připadlo na dopravce provozující osobní přepravu a zbylých 

37 568 712 km bylo najeto dopravci provozující nákladní dopravou. Drážní dopravu 

na železničních cestách provozuje přibližně 75 dopravců. Většinový provoz v osobní 

dopravě obstarávají České dráhy, a.s., v nákladní dopravě mě největší zastoupení na trhu 

společnost ČD Cargo, a.s. Informace o vývoji počtu dopravců a jejich výkonech najdete 

v tabulce 1, v tabulce 2 je zobrazen podíl dopravců na osobní železniční dopravě v ČR. 

Seznam všech osobních dopravců působících na železniční sítí v ČR je pak dostupný 

v příloze č. 1. [16, 17] 

Obrázek 2 – Mapa železniční sítě v ČR [16] 

Tabulka 1 - Železniční doprava v ČR [17] 
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Tabulka 2 – Podíl dopravců na trhu osobní železniční dopravy [17] 

  

 V ČR je zaručen rovný přístup za železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu 

všem dopravcům, kteří splňují podmínky uvedené v zákonu č. 266/1994 Sb., o drahách, 

ve znění pozdějších změn a doplnění. SŽDC přijímá žádosti drážních dopravců, kteří chtějí 

na státních drahách provozovat železniční dopravu. SŽDC jim následně přiděluje v souladu 

se zákonem kapacitu dopravní cesty. Dopravce hradí SŽDC jakožto vlastníkovi dopravní 

cesty poplatek za užívání dráhy, maximální výše poplatku je určena cenovým výměrem 

Ministerstva financí ČR. [31] 

  

Základní podmínky, které musí dopravce splnit, aby mu mohl být provozovatelem dráhy 

umožněn přístupu na železniční dopravní cestu [16]: 

 být zapsán v obchodním rejstříku 

 být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy 

 být držitelem platného osvědčení dopravce 

 sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy 

 s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování drážní dopravy 

 mít přidělenou kapacitu dopravní cesty 

 

4.2 České dráhy, a.s. 

 České dráhy, a.s. je majoritní provozovatel železniční dopravy na území ČR 

se sídlem v Praze. Akciová společnost České dráhy vznikla 1. ledna 2003 zapsáním 

do obchodního rejstříku s předmětem podnikání „provozování železniční dopravy“ 

(mimo jiné předměty podnikání). Vytvořena byla na základě zákona č. 77/2002 Sb., 

kdy byla rozdělena státní organizace České dráhy na akciovou společnost České dráhy 

a státní organizaci SŽDC. Do 1. července 2008 byly ČD kromě provozovatele železniční 

dopravy také provozovatelem všech celostátních a většiny regionálních drah, tato činnost 
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však byla od tohoto data převedena na SŽDC. ČD prostřednictvím své dceřiné společnosti 

ČD Cargo, a.s. provozuje také železniční nákladní dopravu. [5, 26] 

 ČD zajišťují osobní dopravu po celé železniční síti ve vlastnictví SŽDC (9 487 km). 

Denní průměrný počet vypravených vlakových spojů je přes 7 600 a přes 500tisíc 

přepravených cestujících každý den. Každoročně je vlaky ČD najeto celkem kolem 

120 milionů km. V roce 2012 bylo vlaky ČD celkem přepraveno téměř 169 milionů 

cestujících. Vývoj počtu přepravených cestujících ČD je zobrazen na obrázku 3. [7] 

 

 V rámci osobní železniční přepravy poskytují ČD dopravní služby v následujících 

segmentech [5]: 

 Segment dálkové osobní dopravy: 

o V rámci toho segmentu poskytuje produkty nadstandardní kvality (vlaky 

kategorie SuperCity, EuroCity, InterCity) a produkty standardní kvality (vlaky 

kategorie Express, Rychlík) 

 Segment regionální osobní dopravy s teritoriálními dílčími trhy přizpůsobenými 

hranicím regionů, coby objednatelů veřejných služeb.  

o Regionální osobní doprava se dále dělí na: 

 příměstskou 

 regionální 

 rychlou regionální 
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Obrázek 3 - Vývoj počtu cestujících ČD [7] 
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 Vedle provozování železniční dopravy jsou ČD také vlastníkem většiny 

železničních nádraží v ČR a pozemků pod kolejemi. V současnosti se uvažuje o odprodeji 

nádraží a pozemků pod kolejemi v majetku ČD do vlastnictví SŽDC. 

   

4.3 RegioJet a.s. 

 RegioJet a.s. (dále jen RegioJet) je provozovatel osobní železniční dopravy v ČR 

se sídlem v Brně. Stoprocentním vlastníkem je společnost Student Agency, s.r.o. 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 20. března 2009 s předmětem podnikání 

„výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 

a od 6. října 2009 byl zapsán předmět činnosti také „provozování dráhy a drážní dopravy“, 

který umožňuje dopravci vstup na železniční dráhu. [12, 14] 

 Veřejnou osobní železniční dopravu začal RegioJet poprvé provozovat 

24. dubna 2010, kdy zahájil několikadenní propagační akci ve většině krajů. Provoz 

své první a zatím jediné pravidelné linky osobní železniční přepravy v ČR zahájil RegioJet 

26. září 2011 na železniční trase Praha – Pardubice – Olomouc – Ostrava – Havířov. 

V současnosti provozuje na této trati každý den 18 vlakových spojů dálkové osobní 

přepravy kategorie InterCity (vlaková souprava RegioJet na obrázku 4). V roce 2012 

přepravila společnost RegioJet 

celkem 1,13 milionu cestujících. [14] 

 V rámci ČR se do budoucna 

očekává navýšení počtu spojů 

i kapacity jednotlivých spojů na trati 

Praha – Havířov a rozšíření i na další 

tratě železniční dopravy - dálkové 

i regionální. Kromě ČR působí 

společnost RegioJet také na Slovensku, 

kde zajišťuje provoz na regionální železniční trati Bratislava – Komárno. Od roku 2014 

bude RegioJet ve spolupráci s Deutsche Bahn provozovat železniční dopravu také 

na mezinárodní železniční trati Praha – Hamburk. [14] 

Obrázek 4 – Souprava RegioJet [14] 
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4.4 LEO Express a.s. 

 LEO Express a.s. je zatím nejnovějším provozovatel dálkové osobní železniční 

dopravy v ČR. Společnost má sídlo v Praze. Do obchodního rejstříku byla společnost 

zapsána 8. ledna 2010 původně pod názvem ARETUSA a.s., později došlo k rozšíření 

předmětu činnosti společnosti o „provozování dráhy a drážní dopravy“ a k následnému 

přejmenování na současný název LEO Express a.s. [10, 12] 

 LEO Express v současnosti provozuje pravidelnou linku železniční dopravy na trati 

Praha – Bohumín a každý den vypraví 16 vlakových souprav kategorie InterCity. Provoz 

na této trati zahájil LEO Express 13. listopadu 2012. Cestující jsou přepravováni 

ve vlakové soupravě Stadler FLIRT vyrobené švýcarskou společností Stadler Rail AG, 

která má 5 vagónů a je schopna 

přepravit najednou až 237 cestujících. 

Vlaková souprava Stadler FLIRT 

LEO Expressu je zobrazena na 

obrázku 5. Informace o počtu 

přepravených cestujících a počtu 

najetých km zatím nejsou vzhledem 

ke krátkému působení společnosti na 

trhu k dispozici. [10] 

 

4.5 Ostatní dopravci 

 Mimo výše uvedených 3 dopravců osobní železniční dopravy poskytuje své služby 

ještě velké množství méně známých dopravců, kteří se zabývají převážně provozováním 

osobní železniční dopravy na regionálních tratích. Jejich význam pro ČR není velký, 

zpravidla obsluhují okrajové části železniční dráhy, o které neměly zájem ČD a na trhu 

osobní železniční přepravy mají celkem přibližně 1% podíl na množství přepravených 

cestujících a počtu najetých kilometrů. Z důvodu velkého počtu těchto dopravců a jejích 

nízkého podílu na trhu jsem proto rozhodl, že se jimi v této práci nebudu blíže nezabývat. 

Jejich seznam je k dispozici v příloze č. 1. [16] 

Obrázek 5 - Stadler FLIRT -  LEO Express [10] 
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5 Způsoby zajištění bezpečnosti objektů 

 Správné nastavení jednotlivých dílčích složek ochrany objektu a jejich vzájemná 

součinnost je předpokladem správnému fungovaní celého systému.  

 

Rozlišujeme 4 základní druhy ochrany: 

 Klasická ochrana 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 

 

5.1 Klasická ochrana 

 Jedná se o nejstarší typ zabezpečení, který chrání majetek tím, že útočníkovi 

zabrání/ztíží možnost se k němu dostat. Zpravidla se k tomu využívá mechanických 

zábranných systému, ale v širším pojetí pojmu klasické ochrany se zde musí zařadit 

i konstrukční prvky budovy. 

 Klasická ochrana poskytuje ochranu prostřednictvím své mechanické odolnosti. 

Obecně lze všechny tyto způsoby považovat za překonatelné, záleží však na době potřebné 

k jejich překonání, která v případě mnoha řešení může být pro útočníka neakceptovatelná 

a tak se raději rozhodne od útoku upustit nebo si vybrat snadnější cíl. 

 

Tento časový úsek lze vyjádřit pomocí vzorce (1): 

    ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1       (1) 

Kde: Δt – doba potřebná pro překonání překážky 

 t1 – doba napadení objektu 

 t2 – doba dokončení napadení objektu (překonání překážky) 

 



16 

 

5.2 Režimová ochrana 

 Režimovou ochranu tvoří soubor administrativně organizačních opatření a postupů, 

jejichž cílem je zajištění požadovaných podmínek pro funkci celého systému zabezpečení 

objektu. Režimová ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem.  

 

Režimová opatření můžeme rozdělit na [4]:  

 Vnější režimová opatření 

o Vnější režimová opatření stanoví podmínky týkající se prostoru vstupu 

a výstupu z objektu. Stanoví kde, kdo, kdy, jak a čím smí nebo nesmí vstupovat 

do objektu nebo objekt opouštět a stanovují také kontrolní opatření na těchto 

místech zpravidla prostřednictvím fyzické ostrahy.  

 Vnitřní režimová opatření 

o Vnitřní režimová opatření se týkají dodržování přijatých opatření uvnitř 

chráněného objektu. 

 

5.3 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha je soubor činností, které vykonává osoba, která je pověřena 

ostrahou objektu. Obecně je úkolem ostrahy objektu zabezpečit ochranu osob a majetku, 

bezpečnost střeženého objektu a veřejný pořádek. Fyzickou ostrahu si společnosti 

zpravidla zajišťují sami prostřednictvím svých vlastních pracovníku nebo si na tuto práci 

najmou bezpečnostní agenturu. 

 Bezpečnostní agentury vznikají především z potřeby předcházení trestných činů, 

ale také jako reakce na zvýšenou hrozbu trestných činů. Své služby poskytují tam, 

kde státní ochrana chybí. Problém práce soukromých bezpečnostních agentur je skutečnost, 

že nemají stejné oprávnění jako Obecní Policie a Policie ČR. Jejich možnosti v boji 

proti krádežím, vandalství, vloupání a ostatním trestným činům a přestupkům 

jsou omezená a nejsou o nic větší než u obyčejného člověka. Na rozdíl od běžného člověka 

jsou však na takovou práci vybaveni, vycvičeni a jsou za ni placeni, proto mají také důvod 

zasáhnout.  
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5.4 Technická ochrana 

 Technická ochrana není v pravém slova smyslu ochranou, sama o sobě technická 

ochrana nikoho nezastaví, dokáže však upozornit na vzniknutí mimořádné situace 

(vniknutí pachatele do objektu, nezákonné chování v objektu, atd.) a uvést v činnost 

jednotky, které jsou schopné tuto situaci řešit a pachateli zabránit v jeho činnosti nebo jej 

dopadnout před dokončení jejich jednání. Pod pojmem technická ochrana je proto 

vhodnější si představit detekční systém, který zajišťuje a předává informace o situaci 

v chráněném objektu. Pro správnou funkci technické ochrany je nutná návaznost na ostatní 

druhy ochrany – především fyzickou ostrahu. [9] 

 

Technická ochrana v sobě zahrnuje tyto hlavní formy ochrany: 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Kamerové a monitorovací systémy 

 Systémy a kontroly vstupu 

 Ostatní 

 

5.4.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen „PZTS“), dříve známe také 

pod pojmem elektronické zabezpečovací systémy, je soubor prvků, který je schopen 

opticky nebo akusticky signalizovat přítomnost, vstup nebo pokus o něj na určeném místě 

střeženého objektu. Každý z prvku v systému PZTS plní své specifické funkce 

a dohromady vytváří tzv. zabezpečovací řetězec. Schéma zabezpečovacího řetězce systému 

PZTS je zobrazeno na obrázku 6. [4, 9] 

Obrázek 6 - Zabezpečovací řetězec systému PZTS [4] 
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5.4.2 Kamerové a monitorovací systémy 

 Kamerové a monitorovací systémy pracují na principu uzavřeného televizního 

okruhu. Anglický název a v bezpečnostní praxi používaný název pro tyto systémy 

je Closed Circuit Television (dále jen „CCTV“). CCTV slouží k monitorování hlídaných 

objektů.  

 Obraz je snímán pomocí kamer, následně dochází k přenosu signálu 

prostřednictvím kabelu nebo bezdrátového přenosu do zobrazovacího nebo záznamového 

zařízení. Ovládací zařízení umožňuje ovládání kamery pro poskytnutí lepšího obrazu 

chráněného prostoru – otáčení, přibližování, oddalování, atd. 

  Přijatý signál je zobrazován na monitorech počítačů nebo jiných zobrazovacích 

zařízení případně zaznamenán na záznamové zařízení. Často se u CCTV používá také 

multiplexor, který slouží ke sdružování a úpravě videosignálů. Umožňují zobrazovat signál 

z několika kamer současně nebo postupně na jednom monitoru a také zaznamenávat na 

jediné záznamové zařízení. [4] 

 Schéma CCTV je zobrazeno na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 - Schéma CCTV 
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6 Vandalismus 

Pod pojmem „vandalismus“ se obecně označuje svévolné poškozování a ničení 

veřejného nebo soukromého majetku, které pachateli nepřináší žádné materiální obohacení 

a zpravidla pro něj nemá pachatel žádný motiv. Cílem vandalů není obohatit se na úkor 

společnosti, ale projevit se, upozornit na sebe a ničit to, co dalo jiným velké úsilí vytvořit. 

 

6.1 Rozdělení vandalismu 

 Základní dělení, na který je možné vandalismus rozdělit, je v závislosti na přístupu 

pachatele k páchání vandalismu na: 

 Jednání s jasným cílem – aktéři jsou si vědomi toho, že se dopouští nezákonné 

činnosti, vědí, co dělají a jaká je přibližná hodnoty poškozené věci a jaké za to 

mohou nést následky 

 Jednání jako forma nevhodné hry – v tomto případě jde vandalovi o vyplnění 

volného času (zahnání nudy) a nezáleží mu na tom, jakou škodu způsobí. Často 

se jedná o spontánní jednání. 

 

Další možností jak rozdělit vandalismus je v závislosti na motivech, které vedou 

pachatele k takovému jednání.  

 

Použít lze například Cohenova typologie vandalismu [8]: 

 Majetkový 

 Taktický – rozbití okna, aby se pachatel dostal do budovy 

 Ideologický – jako politický protest 

 Mstivý – poškození věci jako pomstu 

 Hravý – jako součást hry, např. kdo dokáže rozbít nejvíce oken 

 Zlostný – výraz vzteku, např. rozbití zastávky, pokud mu ujel vlak 
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 V závislosti na těchto motivech se mění i typ pachatele. Graffiti a vandalismus 

způsobený mladými lidmi je nejčastěji formou „hry“. U vandalismu z ideologických 

nebo mstivých důvodů je zastoupení mezi mladými a dospělými srovnatelné. [8] 

 

6.2 Statistiky vandalismu 

 Vandalismus působí každoročně obrovské škody na veřejném a soukromém 

majetku. V roce 2012 bylo nahlášeno celkem 3 025 útoků sprejerů a způsobily škodu 

o celkové hodnotě 43 921 tisíc Kč. V tabulce 3 jsou k dispozici údaje Policie ČR o počtu 

nahlášených případů sprejerství a o způsobených škodách v ČR a na grafu 1 je pak 

zachycen vývoj této statistiky [13]. Tyto statistiky jsem si vybral z důvodu, že jako jediná 

forma vandalismu je vedena ve statistikách Policie ČR samostatně, u ostatních přestupků 

nebo trestných činů vandalismu je vedena společně s ostatními trestnými činy/přestupky. 

Nutno podotknout, že se nejedná o skutečnou škodu, které sprejeři způsobují, protože část 

útoků není hlášena, takže celkové způsobené škody a počet útoků je vyšší. 

 

Tabulka 3 – Škody způsobené sprejery v ČR [13] 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet případů 2 637      2 717     3 121     4 167     3 469    2 608     2 831     3 025     

Způsobené škody 

(v tis. Kč)
30 671   34 122   43 140  57 260  51 026  36 010   40 765   43 921   

Graf 1 - Vývoj sprejerství v ČR  
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  Ze statistiky je patrné, že výrazný pokles sprejerství se v současné době nekoná. 

V roce 2010 sice došlo k výraznějšímu poklesu oproti rokům 2008 a 2009, ale pouze 

na úroveň z roku 2005 a od té doby se počet útoků i způsobené škody neustále zvyšují. 

 

6.3 Vandalismus na osobních hromadných dopravních prostředcích 

 Prostředky osobní hromadné dopravy jsou oblíbeným cílem vandalů. Důvodem 

je skutečnost, že vzniklé škody (především graffiti) mají potenciál být viděny velkým 

publikem a také stále v sobě zahrnuje vzrušení při práci v nebezpečném prostředí 

(z pohledu pachatele), kde mu hrozí, že může být chycen, což zvyšuje status pachatele 

mezi ostatními vrstevníky.  

 

 Projevy vandalismu, se kterými se můžeme na osobním hromadném dopravním 

prostředku setkat, jsou např.: 

 Nápisy fixem 

 Sprejerství 

 Ničení vybavení 

o Poškozování sedaček 

o Rytí/škrábance na skle 

o Rozbíjení oken 

o Ostatních částí interiéru 

 Černý výlep 

 Znečištění interiéru 

 Házení kamení na projíždějící soupravy 

 Rozlévání barev na projíždějící soupravy 

 

ČD každý rok evidují škody na majetku v důsledku počínání vandalů v hodnotě 

40 - 50 mil. Kč [5]. Na obrázku 8 až 10 jsou zobrazeny vybrané projevy a následky 

počínání vandalů na dopravní prostředek. 
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Obrázek 8 - Rozlití barvy na projíždějící 

soupravu metra 
Obrázek 9 - Následky útoku sprejerů v 

interiéru tramvaje 

 

 

 

 

 

 Případ na obrázku 8 je typ 

„poškodit a utéct“ útoku, kdy útočník 

nebo skupina zaútočí na vybraný 

dopravní prostředek pomocí nádoby 

s barvou a následně okamžitě utíká 

z místa před možností reakce ze strany 

poškozeného. Útok typicky trvá jen 

několik sekund a možnost se bránit proti 

takovému počínání není jednoduchá. 

 Na obrázku 9 jsou zobrazeny 

následky útoku sprejerů na interiér tramvaje, ale jedná se o problém u většiny dopravních 

prostředků s více než jedním vozem. Skupina útočníku nastoupí ve stanici do zadního vozu 

bez řidiče a následně zaútočí pomocí sprejů na vybavení dopravního prostředku. Útok trvá 

zpravidla několik minut. Pokud jsou útočníci ve skupince, tak se neostýchají k provedení 

útoku i za přítomnosti svědků v podobě ostatních cestujících – pravděpodobnost zákroku 

nějakého cestujícího je poměrně malá. Na další stanici pak vystoupí/utíkají pryč. 

 Na obrázku 10 je zobrazen klasický následek vnějšího útoku sprejerů. K tomuto 

typu útoku dochází nejčastěji v době mimo provoz soupravy – na odstavné koleji 

nebo v depu kolejových vozidel, ale jsou zaznamenány podobné útoky i přímo 

na nádražích za plného provozu. 

Obrázek 10 - Útok sprejerů [5] 
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6.4 Vandalství z pohledu zákona 

S pojmem „vandalismus“ se přímo v zákoně nesetkáváme, přesto je takové jednání 

zákonem ošetřeno. Většinou je toto jednání považováno za přestupek podle 

zákona č. 200/1990 Sb. Zákona o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění.  

 

Nejčastěji se vandalové dopouští přestupku podle [30]: 

 § 50 Přestupky proti majetku 

o Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, 

zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového 

majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

o Za tento přestupek lze uložit pokutu do 15 000 Kč. 

 

V závislosti na způsobené výši škody může být pachatel vandalismu trestán také 

podle zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.  

 

Nejčastěji se jedná o trestný čin podle [25]: 

 § 228 Poškození cizí věci 

o Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak 

na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody 

až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty. 

o Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje 

či popíše barvou nebo jinou látkou. 

o Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li 

takovým činem značnou škodu. 

o Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
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7 Stávající stav zajištění bezpečnosti  

 V této kapitole se budu zabývat popisem současného stavu zabezpečení ve vlacích 

ČD během jejich provozu, dále také řešení přístupu cestujících do vlaků a také vnější 

ochrany vlaků během jejich pobytu v nádraží a cesty po železniční dráze. ČD jsem 

si vybral z důvodu, že na rozdíl od konkurenčních železničních dopravců poskytují 

přepravu osob v celém segmentu železniční dopravy a na většině železničních tras v ČR 

a s podílem přibližně 98% z všech osob přepravených železniční dopravou mají 

na železnici jasné většinové zastoupení. [7] 

 

7.1 Režimová a organizační opatření 

 Základním dokumentem režimové ochrany u dopravce pro chování v dopravních 

prostředcích a přilehlých budovách je přepravní řád neboli smluvní přepravní podmínky 

(dále jen „SPP“). SPP pro veřejnou a drážní osobní přepravu jsou v souladu se zákonem 

č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších změn a doplnění a vyhláškou Ministerstva 

dopravy ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu, 

ve znění pozdějších změn a doplnění. SPP upravují práva, povinnosti a odpovědnost 

dopravce a cestujících při přepravě osob, jejich zavazadel a živých zvířat. [6] 

 

7.1.1 Uzavření přepravních podmínek 

  Přepravní smlouva o přepravě osob je uzavřena a dochází k jejímu plnění, pokud 

cestující využije své právo k přepravě z platného jízdního dokladu tím, že nastoupí 

do přepravního prostředku dopravce. Uzavřením přepravní smlouvy nebo zaplacením 

jízdního dokladu vyjadřuje cestující souhlas s přepravními podmínkami vyhlášených 

v SPP. [6] 

 

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vznikne mezi dopravcem a cestujícím 

závazkový právní vztah, jehož obsahem je [6]: 

 závazek dopravce přepravit cestujícího z nástupní stanice do stanice cílové řádně 

a včas vlaky nebo autobusy dle zveřejněného platného jízdního řádu za podmínek 

uvedených v SPP, 
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 závazek cestujícího zaplatit za přepravu cenu dle tarifu a dodržovat přepravní 

podmínky uvedené v SPP. 

 Cestující prokazuje uzavření přepravní smlouvy po celou dobu jejího plnění 

prostřednictvím jízdního dokladu (dále jen „jízdenka“) a ve vybraných vlacích také 

dokladem o zaplacení ceny (např. místenka) společně s jízdenkou. Jízdenku a doklad 

o zaplacení ceny je cestující povinen předat pověřenému zaměstnanci dopravce a umožnit 

tak jejich kontrolu bezprostředně po každé výzvě kdykoliv v době trvání přepravní 

smlouvy. [6] 

 Pod pojmem „pověřený zaměstnanec“ je myšlen zaměstnanec dopravce, který je 

oprávněný k odbavení cestujících, ke kontrole jízdních dokladů a má oprávnění dávat 

cestujícím pokyny a příkazy. Svá oprávnění dokládá identifikačním štítkem nebo 

kontrolním odznakem a průkazem. [6] 

 

7.1.2 Vztah mezi Českými dráhami a cestujícími 

  V zájmu kultury a prevence bezpečnosti cestování zajišťují ČD [6]:  

 pořádek, čistotu a klid ve vlaku, ve vybraných vlacích s pomocí civilních 

bezpečnostních agentur, kamerových systémů nebo vyhlášením tzv. „klidových 

zón“, „bezpečných zón“ a oddílů vyhrazených pro cestující s dětmi 

nebo samostatně cestující ženy, označených odpovídajícím symbolem či nápisem, 

 pořádek, čistotu a klid v prostorách železničních stanic ve vlastnictví ČD 

přístupných cestujícím, ve vybraných stanicích s pomocí civilních bezpečnostních 

agentur a kamerových systémů. 

 

7.1.3 Porušení přepravních podmínek a vyloučení z přepravy 

 Za porušení přepravních podmínek podle SPP ČD se považuje, pokud cestující [6]: 

 nemá zakoupenu jízdenku po nástupu do vlaku, nemůže v době plnění přepravní 

smlouvy předložit platnou jízdenku nebo průkaz na slevu nebo nastoupí do povinně 

místenkového vozu bez místenky a odmítne na místě zaplatit jízdné, doplatek 

jízdného nebo přirážku, 

 zaviní nepovolené zpoždění nebo zdržení vlaku, 
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 mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo, 

 otevírá za jízdy vlaku boční dveře vozu, první a poslední čelní dveře vlaku, 

zamčené dveře mezi vozy nebo odstraňuje zábrany proti vypadnutí (i při pobytu 

vlaku ve stanici), vystupuje nebo nastupuje za jízdy nebo se z vozu vyklání, 

 odemyká nebo zamyká dveře vozu, oddílu nebo jiná uzamykatelná místa vozu 

předmětem, který není součástí vozu, 

 brání v odjezdu vlaku blokováním centrálně zavíraných dveří, 

 brání v použití provozních zařízení ČD, plynulému výstupu, průchodu 

nebo nástupu do vozu, 

 uvádí bezdůvodně do činnosti záchrannou brzdu nebo návěstní zařízení ve voze, 

 nastupuje do vozu, který není určen pro přepravu cestujících nebo do vozu, 

prohlášeného za obsazený nebo uzavřený, 

 vstupuje do kolejiště před zastavením (přistavením) vlaku, 

 nastupuje/vystupuje na nesprávné straně vlaku (nástupiště), 

 nastupuje/vystupuje do/z vlaku, který mimořádně zastavil ve stanici a ČD 

nepovolily nástup/výstup, 

 vyhazuje z vlaku předměty nebo je nechá vyčnívat z vozu, 

 se zdržuje ve voze, který je označen jako “zvláštní vůz”, 

 se zdržuje ve vlaku v prostoru určeném výhradně pro pověřené zaměstnance ČD, 

 používá sportovní náčiní (kolečkové brusle, skateboard, jízdní kolo, koloběžku 

atd.) při nastupování do vlaku nebo pobytu ve vlaku nebo při vystupování z vlaku 

nebo při pohybu v prostorech stanice přístupných veřejnosti, 

 porušuje zákaz kouření, 

 odmítá umístit malé zvíře přepravované ve vlaku do zcela uzavřené schrány 

nebo odmítá zaplatit přepravné za psa, který není přepravován ve zcela uzavřené 

schráně, 

 nezajistí, aby při pobytu v prostorech ČD přístupných veřejnosti nebo ve vlaku, měl 

pes, který není ve zcela uzavřené schráně, nasazen bezpečný náhubek a byl držen 

na vodítku nakrátko, 

 vezme s sebou do vozidla jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo věc, která 

nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla nebo odmítne zaplatit cenu 

za spoluzavazadlo, 

 nastoupí s jízdním kolem do vlaku s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo 

bez platné rezervace místa pro jízdní kolo, 
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 uvolní neoprávněně obsazené místo jinému cestujícímu až po výzvě oprávněného 

zaměstnance ČD, 

 porušuje běžná společenská pravidla a dobré mravy tím, že se chová hlučně, 

produkuje hlučně hudbu nebo zpěv, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo je 

i přes upozornění ostatním spolucestujícím neúnosným způsobem na obtíž, 

 znečišťuje ostatní cestující nebo znečišťuje či poškozuje zařízení ČD. 

 

V uvedených případech porušení SPP zaplatí cestující, který SPP porušil, přirážku 

ve výši uvedené v SPP. Přirážku může zaplatit cestující zaplatit buď rovnou na místě 

v hotovosti, nebo do 14 dnů u pokladní přepážky. V případě nezaplacení pohledávky je 

zahájeno právní vymáhání. U některých případů porušení SPP je povinen cestující zaplatit 

mimo samotné přirážky také další náhrady a poplatky, které vychází z charakteru porušení 

SPP – např. při poškození nebo ničení zařízení ČD atd. [6] 

 

 Pověřený zaměstnanec ČD má právo vyloučit z přepravy v nejbližší stanici 

cestujícího, který [6]: 

 poruší přepravní podmínky a odmítne nebo nemůže na místě zaplatit jízdné, 

doplatek k jízdnému, přirážku k jízdnému nebo přirážku za porušení přepravních 

podmínek, 

 přes upozornění nebo i předchozí zaplacení přirážky za porušení přepravních 

podmínek opakovaně nedodržuje ustanovení SPP nebo oprávněné pokyny 

či příkazy dávané mu pověřeným zaměstnancem ČD v souladu se SPP, 

 nastoupil do vlaku pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a ohrožuje 

bezpečnost svou, zaměstnanců ČD nebo ostatních cestujících, 

 ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy nebo veřejný pořádek, 

vzbuzuje u ostatních cestujících veřejné pohoršení a odpor nebo ohrožuje cestující 

a zaměstnance ČD. 

 

V případě oznámení o vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat 

pověřenému zaměstnanci ČD své osobní údaje, které jsou potřebné pro vymáhání jízdného 

nebo přirážek za porušení SPP a vymáhání případných škod – jedná se o osobní 
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údaje: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého bydliště. Pokud 

cestující odmítne tyto své údaje poskytnout, je o pomoc požádána Policie ČR, protože 

jednání cestujícího může naplňovat skutkovou podstatu přestupku. Prokázání osobních 

údajů v těchto případech není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, protože se nejedná o sběr dat za účelem jejich 

zpracovávání a shromažďování, ale pouze za účelem zajištění práva. [6] 

 

7.1.4 Přístup do prostor Českých drah a dráhy 

 Prostory ČD a dráhy jsou z hlediska režimové ochrany rozděleny na tři hlavní části 

v závislosti na přístupu veřejnosti do těchto částí na místa: 

 veřejnosti přístupná bez omezení 

 veřejnosti přístupná s jízdním dokladem 

 veřejnosti nepřístupná 

 

 Všechna místa v obvodu železničních stanic a dráhy jsou veřejnosti nepřístupná 

s výjimkou prostor, které jsou určeny pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim 

a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, kde jsou poskytovány služby 

související s drážní dopravou. Vstup do prostor veřejnosti nepřístupných je povolen 

zaměstnancům ČD/SŽDC s platným služebním průkazem, v němž je uveden rozsah 

oprávnění a jiným osobám s platným povolením. [6, 31] 

 Místa přístupná pro veřejnost bez omezení jsou místa sloužící k zakoupení dokladů, 

získání informací o přepravě apod. (informační centra, odbavovací prostor před 

pokladnami, atd.).  

 

Přestože jsou tyto prostory veřejnosti přístupné, tak zde není povolen vstup osobám 

a to ani cestujícím s platnou jízdenkou [6]:  

 pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

 pokud mohou ohrozit bezpečnost a plynulost železniční dopravy, veřejný pořádek 

nebo mohou způsobit sobě či jiným škodu, 
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 vzbuzujícím veřejné pohoršení a odpor nebo pro nemoc ohrožujícím ostatní osoby, 

cestující a zaměstnance ČD, 

 žebrajícím. 

 

Prostory určené pro veřejnost mohou být v železniční stanici uzavřeny v době, 

kdy ze stanice není využívána a neodjíždí ani do ní nepřijíždí žádný vlakový spoj – 

z pravidla se tak děje v nočních a brzkých ranních hodinách na většině železničních 

stanic.[6] 

 Mimo tato opatření je však pohyb na nádraží volný a osoby se mohou po nádraží 

volně pohybovat bez jakékoliv kontroly ve veřejnosti přístupných prostorách a to ať mají 

platnou jízdenku nebo ne. Jedinou výjimku v omezení pobytu ve veřejných prostorách činí 

prostory veřejnosti přístupné jen s jízdním dokladem ČD. 

 Speciálním typem prostor veřejnosti přístupných prostor jsou prostory veřejnosti 

přístupné jen s jízdním dokladem ČD. Jedná se o prostory, kde by se již neměly vyskytovat 

osoby bez platného jízdního dokladu a měli by se zde nacházet pouze cestující. Cestující je 

povinen na požádání pověřeného zaměstnance ČD předložit ke kontrole platný cestovní 

doklad v těchto prostorách. [6] 

 

Na nádražích ČD se jedná o prostory: 

 Čekárna ČD, 

 Čekárna ČD lounge. 

 

Pro přístup do čekárny ČD lounge je mimo platného dokladu ještě nezbytné vlastnit 

místenku na vlaky typu SuperCity [6].  

 Kontrola jízdenek v čekárnách ČD prostřednictvím pracovníků fyzické ostrahy není 

v praxi příliš dodržována. Vyváděny jsou pouze osoby, u kterých je to na první pohled 

patrné nebo z důvodu stížnosti jiného cestujícího, že daná osoba obtěžuje ostatní cestující 

(zápachem, chováním, atd.). Čekárny ČD lounge bývají normálně uzamčeny a odemčeny 

teprve v případě předložení platné jízdenky a místenky pro vlaky typu SuperCity. 
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7.2 Fyzická ostraha 

 Na železničních tratích prováděli pravidelné hlídky ve vlacích a ochranu majetku 

dráhy příslušníci Policie ČR prostřednictvím železniční policie, z důvodu šetření nákladů 

u Policie ČR však byla tato služba v roce 2012 zrušena a už se takto dále neděje. Každý 

subjekt železnice si musí řešit ochranu svého majetku primárně vlastními prostředky. 

 Samotné rozhodnutí Policie ČR upustit od kontrol na železnici je ve srovnání 

s ostatními evropskými státy unikátem, protože ve většině Evropy železniční policie dále 

aktivně pracuje [1]. O zrušení železniční policie se uvažovalo již dlouho v souvislosti 

privatizace přístupu na železniční dráhu a vstupu soukromých dopravců. Na místo 

železniční policie vykonávají služby v oblasti ochrany pracovníci bezpečnostních agentur 

nebo pověření pracovníci majitele. [5] 

 ČD uzavřela na roky 2012-2015 smlouvu s bezpečnostní agenturou 

SECURITAS ČR, s. r. o. (dále jen „Securitas“) za 317 mil. Kč, která se stala vítězem 

veřejné zakázky na poskytování bezpečnostních služeb. ČD se tímto snaží docílit zvýšení 

bezpečnosti ve vlacích, železničních stanicích a dalších míst ve vlastnictví ČD.  Dříve tuto 

práci zajišťovalo téměř 60 různých bezpečnostních agentur v různých podmínkách, kvalitě 

a rozsahu. Problém byl také v tom, že bylo obtížnější operativně reagovat na vzniklé 

mimořádné situace a přesouvat strážní patroly do míst ČD, kde bylo potřeba efektivně 

zasáhnout. Právě těchto důvodu se ČD rozhodly pro vypsání výběrového řízení na jednu 

bezpečnostní agenturu, která by poskytované bezpečnostní služby ochrany majetku 

sjednotila a standardizovala. [5, 15] 

  

Securitas v rámci ochrany ČD poskytuje služby v těchto segmentech [15]: 

 Klasická ostraha nádraží 

 Doprovody vlaků 

 Anti-graffiti team 

 Výjezdová služba 
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7.2.1 Fyzická ostraha nádraží 

 Na většině železničních nádraží v ČR je ostraha objektu závislá na činnosti 

personálu – především v jeho preventivní a informativní funkcí. Svou přítomností působí 

preventivně proti případným pachatelům protizákonného jednání a porušování přepravního 

řádu a v případě potřeby informují o situaci operátora bezpečnostní agentury nebo policii, 

která na místo vyšle hlídku pro zajištění vzniklé mimořádné situace.  

 Ve vybraných velkých nádraží mimo personálu železniční stanice působí v oblasti 

ostrahy zaměstnanci soukromé bezpečnostní agentury, kteří mají na starosti ostrahu 

železniční stanice. V rámci ostrahy provádí kontrolní obchůzkovou činnost a kontrolu 

neveřejných prostor a asistují při otevírání/zavírání nádraží. Jejich úkol je dbát 

na dodržování režimových opatření objednatele a vykonávat úkony k zajištění bezpečnosti 

a veřejného pořádku na nádraží. V rámci svých služeb se zaměřují také na vyvádění 

bezdomovců, žebráků, opilců, osob pod vlivem drog a dalších podezřelých osob 

z železniční stanice, kteří svou přítomností obtěžují cestující. 

 

Hlavní přínosy pracovníků soukromé bezpečnostní agentury v nádraží: 

 Zvýšení pocitu bezpečí a komfortu cestujících 

 Zvýšení pocitu bezpečí zaměstnanců 

 Snížení počtu mimořádných událostí 

 Zvýšení schopnosti správně reagovat na mimořádné události 

  

7.2.2 Fyzická ostraha ve vlaku 

 Fyzická ostraha ve vlaku je standardně řešena pouze prostřednictvím vlakového 

personálu – průvodčí, stevard, osoba v úschovně během přepravy, strojvedoucí. Množství 

průvodčích a stevardů ve vlaku ČD záleží na typu a délce (množství vagónů) vlakové 

soupravy. U vlaků se 4 a méně vagóny se nachází většinou pouze 1 průvodčí (regionální 

vlaky), u vlaků s více vagony to jsou zpravidla 2 až 3. Průvodčí/stevard během jízdy 

prochází vlak a kontroluje jízdní doklady a dodržování přepravního řádu a v případě, 

že dojde k jeho porušení, tak má na základě přepravního řádu pravomoc osobu vyloučit 

z přepravy. Vlakem prochází průvodčí několikrát do hodiny v závislosti na množství 

cestujících a počtu zastávek. Přítomnost průvodčího ve vlaku má především odradit 
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pachatele od drobných přestupků a vést k dodržování veřejného pořádku. V případě 

agresivních pachatelů už však nemusí jednat o dostatečnou formu ochrany, protože 

samotný průvodčí nemá jak na místě zabránit páchání trestné činnosti – není na to 

vycvičen a ani vybaven a jeho funkce se mění spíše na informativní. Může předat tísňovou 

zprávu o tomto stavu ve vlaku na dispečink/operátorovi prostřednictvím mobilního 

telefonu a ten zajistí vyslání výjezdové služby soukromé bezpečnostní agentury 

na nejbližší nádraží nebo zavolá policii. 

 Strojvedoucí se nachází v lokomotivě a řídí provoz celého vlaku. Jeho možnost 

přímo zasáhnout proti napadení vlaku útočníkem je omezená, protože se musí věnovat 

řízení a nemá přístup do zbytku vlaku. Může však reagovat na situaci, která se děje v okolí 

vlaku (např. útok na vlak vandaly na dráze nebo v železniční stanici) a předat tuto 

informaci operátorovi. 

 Mimo vlakového personálu je ve vlacích fyzická ostraha zajištěna formou 

pracovníku soukromé bezpečnostní agentury. Úkolem těchto pracovníků bezpečnostní 

agentury je poskytovat doprovod ve vlakových soupravách ČD. Vzhledem k finanční 

náročnosti se však neprovádí ve všech vlakových soupravách. Doprovod se provádí 

ve předem vytipovaných vlacích, ve kterých tradičně dochází k velkému počtu 

mimořádných událostí (noční vlaky, dálkové vlaky v okolí Prahy), tak také v náhodně 

vybraných vlacích z důvodu prevence a snížení kriminality. Zvlášť se také zaměřuje 

na vlaky, které zabezpečují železniční dopravu na potenciálně nebezpečné akce, kde hrozí 

přítomnost většího počtu potenciálně nebezpečných cestujících - fotbalové zápasy, rockové 

koncerty, atd. Jejich hlavní přinos je především v prevenci mimořádných událostí svou 

přítomností, zásahy v případě jejich výskytu a případné předání zadrženého pachatele 

policii. Jejich úkoly se také zaměřují na asistenci vlakovému personálu při kontrole 

jízdenek a odhalování cestujících bez jízdních dokladů. 

 

7.2.3 Anti-graffiti team 

 Je specializovaná skupina zaměřená na boj proti graffiti. Skupina se zabývá graffiti 

a náplní jejich práce je monitorování graffiti scény s cílem zjistit, kdo (která skupina) 

nakreslil, který graffit na majetku ČD a také určit, kde se nějaký další útok chystá 

a informovat o tomto ostatní složky fyzické ostrahy. 
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7.2.4 Výjezdová služba 

 Služba pracuje jako reakce na poplach – reakce na oznámení na call centru, reakce 

na poplach operátora CCTV nebo jako reakce na poplach PZTS. V případě poplachu 

je na místo poplachu nebo do nejbližší možné železniční stanice (v případě mimořádné 

události v jedoucím vlaku) poslána bezpečnostní hlídka.  

 

Úkolem výjezdové služby přesunout se na místo, kde došlo/dochází k mimořádné události 

a zde  

 zajistit pachatele podle §76 odst. 2 trestního řádu  

 zabránit dalšímu napadení prostoru 

 zajištění místa činu s ohledem na zachování kriminalistických stop a svědků 

pro potřeby vyšetřování Policií ČR 

 

7.2.5 Spolupráce s policií 

 Pracovníci pracující v úseku fyzické ostrahy ve své práci často spolupracují 

s policií (Obecní policií i Policií ČR). Spolupráce mezi nimi není upravena žádnou zvláštní 

normou nebo předpisem, ale vychází ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 

a 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplnění. Na základě těchto 

ustanovení mají pracovníci ostrahy (stejně jako kterýkoliv jiný občan) právo obracet 

se na pracovníky obecní policie nebo Policie ČR s žádostí o pomoc v problematických 

situacích, ti jsou povinni jim v rozsahu svých úkolů pomoc poskytnout. [32, 33] 

 Pro zjednodušení by se dalo říct, že ostraha volá Policii ČR vždy, když je obětí 

nebo svědkem trestného činu, je-li ohrožena bezpečnost osob, majetku a veřejného 

pořádku nebo je-li podezření na jakoukoliv formu terorismu. Obecní policii volá pracovník 

ostrahy, je-li obětí nebo svědkem přestupku. 
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7.3 Technická ochrana 

7.3.1 Technická ochrana nádraží 

 Zavádění kamerových systémů se záznamem je obecně bráno jako vážné narušení 

soukromí. V posledních době se rozšiřují žádosti od subjektů, které chtějí provozovat 

kamerový systém na veřejném prostranství k ochraně osob, majetku a prevenci trestné 

činnosti.  

 Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

je podle §34 veřejné prostranství definováno jako „všechna náměstí, ulice, tržiště, 

chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 

tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. [28] 

 ÚOOÚ se touto skutečnostní zabýval a vydal stanovisko č. 9/2009 na základě 

kterého došel k závěru, že zpracování osobních údajů ve veřejném prostranství spadá 

výlučně do působnosti Policie ČR a v omezené míře také obecní policii, protože jinak 

by bylo v rozporu se §5 odst. 2 a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. [20] 

 Podle předchozí definice lze i veřejné prostory nádraží a nástupišť chápat jako 

veřejná prostranství (podle části „další prostory přístupné každému bez omezení“). 

Na základě těchto skutečností může na těchto místech pořizovat záznam kamerového 

systému pouze Policií ČR nebo Obecní policií. Majitel nebo najatá bezpečnostní agentura 

tedy může tyto prostory monitorovat kamerovým systémem, ale pouze bez pořizování 

záznamů z veřejného prostranství. Jestli se tak skutečně děje, jsem neměl možnost 

si ověřit, dle vyjádření ČD a SŽDC mají veškeré kamerové systémy v souladu se zákonem. 

 K pořizování záznamů z veřejně přístupných prostorů nádraží mimo spolupráce 

s Policií ČR nebo Obecní policií by bylo potřeba změna zákonů a to buď změnou definice 

veřejného prostranství, nebo změnou případů, kdy mohou být zpracovávány osobní údaje 

v zákonu o ochraně osobních údajů.  

 Technická ochrana nádraží je také problematická z důvodu ne zcela optimálního 

rozdělení majetku z původní státní organizace ČD na SŽDC a ČD akciovou společnost. 

Došlo tak k situaci, kdy jsou prostory jednoho nádraží rozděleny na prostor, který patří ČD 

a prostor, který patří SŽDC – obecně platí pravidlo, že nádraží spolu 

s nástupištěm k němu přilehlým (tedy prvním nástupištěm) jsou v majetku ČD a koleje 

a samotné zastávky (všechny nástupiště vyjma prvního) bez nádražní budovy jsou 
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v majetku SŽDC. Problémy vyvstávají i se skutečností, že přestože jsou nádraží 

ve vlastnictví ČD, tak instalované systémy CCTV k ochraně osob a majetku často patří 

SŽDC, což dokládá i tabulka registrací SŽDC u ÚOOÚ uvedené v příloze č. 2 [21]. 

Vyvstává tedy otázka, zda by nebylo vhodné dokončit transformaci železnice a dojít 

ke konečnému oddělení infrastruktury dráhy od dopravce a vyhnout se tak absurdní situaci, 

kdy půlka nádraží patří jedné společnosti a druhá půlka jiné, protože současný stav není 

zcela logický a je značně nepřehledný. 

   Samotná technická ochrana nádraží se liší v závislosti na jednotlivých nádražích. 

Velká většina nádraží v ČR nemá žádnou formu technické ochrany – jedná se o menší 

nádraží v obcích, menších městech, ale i některá velká nádraží stále postrádají jakoukoliv 

formu technické ochrany veřejných prostor nádraží nebo prostoru dráhy. 

 Některá nádraží často ve velkých městech (zdaleka ne však všechna) bývají 

zabezpečeny pomocí CCTV, které monitorují veřejnosti přístupné prostory, případně 

z nich pořizují záznam (ve spolupráci s Obecní policií nebo Policií ČR). CCTV však 

nepokrývají celou plochu nádraží, nejčastěji jsou k dispozici pouze v odbavovacím 

prostoru, protože zde bývá největší koncentrace cestujících a poskytují přehled o situaci 

v tomto prostoru a případné pořízení záznamu v případě výskytu mimořádné situace 

pro potřeby Policie ČR nebo Obecní policie. V prostorách nástupiště chybí, není tedy 

monitorován pohyb osob po nástupišti a ani přístup k vlakovým soupravám, které 

zde čekají na odjezd. 

 Obraz z kamer CCTV je přenášen k operátorovi, který má na starosti jejich 

ovládání a pozorování. V případě mimořádné události pak operátor upozorní v závislosti 

na vzniklé situaci pracovníky ostrahy nebo zavolá hlídku Obecní policie nebo Policie ČR. 

Využívané CCTV je tedy používané hlavně jako doplněk v kombinaci s fyzickou ostrahou 

a pro její lepší koordinaci, jejím primárním cílem není identifikovat pachatele trestného 

činu, ale poskytnout informace o vzniku nebo hrozbě vzniku mimořádné události a předat 

tyto informace pracovníkům fyzické ostrahy. 

  

7.3.2 Technická ochrana vlaků 

 Vlaky ČD nejsou v současnosti nijak zabezpečeny prvky technické ochrany. 

V žádném doposud provozovaném vlaku na území ČR není instalován kamerový systém. 
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Ochrana ve vlaku a identifikace mimořádné události je tedy závislá pouze na výkonu 

zaměstnanců ČD nebo najatých bezpečnostních pracovníků.  

 Železniční doprava je v tomto ohledu pozadu za ostatními dopravními prostředky 

v ČR a v zahraničí. Již v roce 2010 bylo Dopravním podnikem hlavního města Prahy (dále 

jen „DPP“) objednáno 620 nových autobusů s instalovanými bezpečnostnímu kamerami 

(celkem 3500 kamer), které by měly být všechny uvedeny do provozu do roku 2015. 

Také došlo k instalaci kamerového systému v tramvajích DPP, nejprve jsou vybavovány 

nové tramvaje, ale plánuje se s jejich postupnou instalací do všech tramvajových vozů. 

Postupně je kamerový systém v dopravních prostředcích zaváděn i v dalších městech – 

Brno, Liberec, atd. I v instalaci kamerového systému ve vlaku zaostáváme za zahraničním 

– z evropských států je to třeba Švédsko, Velká Británie, Švýcarsko, Francie, Rakousko 

a další státy, kde již mají alespoň jednoho dopravce, který provozuje vlakové soupravy 

s instalovaným kamerovým systémem. [2] 
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8 Bezpečnostní analýza a hodnocení rizik  

 Cílem této bezpečnostní analýzy a hodnocení rizika je identifikace slabých míst, 

posouzení účinnosti a efektivnosti současného stavu zabezpečení vlaků ČD při provozu 

proti útokům vandalů a vypracování podkladů pro navržení inovace současného stavu 

zabezpečení tak, aby byly efektivně využity prostředky k odstranění nedostatků a rizik 

současného stavu. 

 

8.1 Analýza stromem poruch 

 Pro všeobecnou identifikaci rizik jsem zvolil použití metody analýzy stromem 

poruch (dále jen „FTA“) – z anglického překladu Fault Tree Analysis.  

 Jedná se o grafickou analytickou metodu modelování rizika, která vychází 

ze zjištěné vrcholové události a na základě systematického zpětného rozboru hledá příčiny, 

které mohou vést k této vrcholové události. Zobrazení této události je pak formou 

rozvětveného grafu. [18] 

 Grafické schéma vypracované analýzy metodou FTA je zobrazeno v příloze č. 3. 

Jako vrcholovou událost jsem určil „vandalismus ve vlaku“ a výstupem této analýzy 

je učení možných příčin (selhání bezpečnostního systému), které mohou ke vzniku této 

vrcholové události vést. 

  

Pro potřeby analýzy jsem rozdělil vandalismus ve vlaku z pohledu hrozícího: 

 Vnějšího rizika 

o V rámci této části byly identifikovány nedostatky bezpečnostního systému, 

které mohou vést k vnějšímu ohrožení vlaku během jeho provozu. Tato část 

byla ještě dále rozdělena s ohledem na systém, kde se vlak může nacházet 

během svého provozu a z hlediska přístupu k těmto soupravám – zda stojí 

v nádraží nebo je v pohybu po železniční dráze. 

 

 Vnitřního rizika 

o V rámci této části metody FTA byly identifikovány nedostatky bezpečnostního 

systému, které mohou vést ke vzniku mimořádné události přímo ve vlaku.  
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8.2 Analýza FMEA 

 Metoda FMEA - Failure Mode and Effect Analysis neboli také analýza selhání 

a jejich dopadů je analytická metoda založená na rozebrání příčin vzniku poruch a jejich 

důsledků na základě vymezených selhání zařízení. Cílem této metody je určit nejzávažnější 

poruchy pro chráněný objekt s největším rizikem a navrhnout pro něj taková opatření, které 

toto riziko minimalizují. Pro určení rizik použitých v analýze FMEA je vhodné vycházet 

z některých grafických metod modelování rizika např. metodou FTA nebo Ishikawa 

diagram – je sice možné určit rizika přímo prostřednictvím FMEA, ale je zde vyšší 

nebezpečí, že nějaké riziko opomeneme. [18] 

 Samotná analýza a hodnocení rizika metodou FMEA se provádí prostřednictvím 

tabulky, kam se zanesou jednotlivá zjištěná rizika, zhodnotí se stávající opatření v objektu, 

pravděpodobnost vzniku rizika, význam rizika a možnosti odhalení. Postup určení míry 

rizika R včetně významu jednotlivých parametrů jsem uvedl v příloze č. 4. 

 Analýzou FMEA jsem hodnotil jednotlivé události (rizika bezpečnostního 

systému), které mohou vést ke vzniku vandalismu. Výsledná tabulka s přiřazením 

jednotlivých parametrů rovnice a výslednou mírou rizika je uvedena v příloze č. 5.  

 Pro vyhodnocení analýzy FMEA použiji hodnocení prostřednictvím Paretova 

diagramu, kde použiji tzv. Paretův princip 80/20 k identifikaci nejzávažnějších příčin. 

80/20 udává, že za 80% veškerých problémů může 20% příčin. 

 Paretův digram s Lorenzovou křivkou je zobrazen na grafu 2. Sestavení diagramu 

vychází z informací a hodnot R získaných analýzou FMEA a uvedených v příloze č. 5. 

Na vodorovné ose jsou vynesena pořadová čísla jednotlivých událostí seřazené podle 

velikosti hodnoty R od největší po nejmenší. Na levé svislé ose je vyneseno R jednotlivých 

událostí, na pravé svislé ose je vyneseno kumulativní R v procentech. Podle Paretova 

principu jsou nejzávažnější ty události, jejichž kumulativní R leží pod 80% součtu R všech 

událostí (tedy pod 80% vyznačeného kumulativního R). 

 

 

 



39 

 

Graf 2 - Paretův diagram 

 

 Paretovým principem bylo zjištěno, že 80% kumulativního R vedoucí ke vzniku 

vandalismu ve vlaku tvoří tyto rizika: 

 Absence CCTV 

 Malé množství kontrol 

 Nepřehledná organizace vlastnických 

vztahů 

 Agresivní cestující 

 Nekontrolovaný pohyb 

 Anonymita cestujících 

 Neprovádění kontrol ve vlaku 

 Absence průvodčího ve vagónu 

 Absence bezpečnostní služby 

 Opilý cestující 

   

8.3 Analýza metodou souvztažnosti 

 Pro verifikaci zjištěných výsledků předchozí analýzy FMEA jsem použil metodu 

analýzou souvztažnosti. Analýzu souvztažnosti jsem použil primárně pro získání přehledu 

vazeb mezi jednotlivými závadami bezpečnostního systému a následky a jak se vzájemně 

ovlivňují a využití těchto výsledků k návrhu bezpečnostního systému. Pro potřeby analýzy 

jsem hodnotil vazby mezi 23 událostmi – 18 z nich vychází z předchozí analýzy FMEA 

a udává selhání bezpečnostního sytému, zbylých 5 jsem doplnil možné dopady. 

 Analýzu jsem provedl v následujících krocích. Nejprve jsem vytvořil tabulku 

s maticí zjištěných rizik. Rizika je shodně nanesl na osy X a Y matice a následně jsem 
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Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kar [%] x 27,3 45,5 9,1 31,8 9,1 54,5 0,0 4,5 4,5 4,5 45,5 40,9 18,2 22,7 22,7 40,9 31,8 36,4 27,3 45,5 77,3 50,0 45,5

Kpr [%] y 9,1 4,5 45,5 54,5 22,7 36,4 40,9 59,1 45,5 22,7 54,5 54,5 40,9 54,5 31,8 27,3 36,4 18,2 13,6 9,1 4,5 0,0 9,1

zjišťoval, zda se daná rizika vzájemně ovlivňují. Hodnotí se každý prvek systému 

s každým. V případě, že se rizika vzájemně ovlivňují, píši do tabulky k příslušnému řádku 

a sloupci jedničku, v případě, že se neovlivňují, píši nulu. Po dokončení celé tabulky tímto 

postupem jsem sečetl hodnoty v každém sloupci a řádku a dostal koeficienty ∑Kar (součet 

hodnot v řádku) a ∑Krb (součet hodnot ve sloupci). V dalším kroku jsem vypočítal 

koeficienty rizika Kar, který udává procentuální počet návazných rizik Rb, která mohou být 

vyvolána rizikem Ra, a koeficient Kpr, který udává procentuální vyjádření počtu 

vyvolaných rizik. Pro výpočet jsem použil vzorce (2) a (3). Výsledná matice rizik je 

uvedena v příloze č. 6. Výsledné hodnoty koeficientů rizika jsou zobrazeny v tabulce 4. 

    𝐾𝑎𝑟 = ((∑𝐾𝑎𝑟)/(x − 1)) ∗ 100    (2) 

    𝐾𝑝𝑟 = ((∑𝐾𝑟𝑏)/(x − 1)) ∗ 100    (3)

   Kde:  X – počet hodnocených rizik v systému 

 

 Takto zjištěné hodnoty (z tabulky 4) u jednotlivých rizik jsem poté zanesl do grafu. 

Graf je tvořen souřadnicovým systémem, kde souřadnice jednotlivých rizik jsou 

definovány koeficienty Kar a Kpr. Hodnota Kar udává u daného rizika souřadnici na ose X, 

hodnota Kpr udává souřadnici na ose Y.  

 Graf jsem pro potřeby analýzy rozdělil na 4 oblasti (kvadranty). Tyto oblasti 

umožňují určit závažnost/rizikovost jednotlivých prvků na základě toho, do jaké oblasti 

patří. Samotné rozdělené na jednotlivé kvadranty jsem provedl prostřednictvím dvou os. 

Umístění těchto dvou os je určené na základě postupu uvedeném v příloze č. 7 a spolu 

s hodnotami z tabulky 4 jsou zaneseny do grafu 3.  

 

Význam jednotlivých kvadrantů je následující: 

1. Kvadrant – Primární a sekundární rizika 

2. Kvadrant – Sekundární rizika 

3. Kvadrant – Žádná primárně nebezpečná rizika 

4. Kvadrant – Relativní bezpečnost 

Tabulka 4 – Koeficienty rizika 
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Graf 3 – Analýza souvztažnosti – matice rizik 
 

 

  Metoda souvztažnosti identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb systému – 

jedná se o rizika, která se v grafu 3 umístila v 1. a 2. kvadrantu – jedná se o rizika 4, 8, 11, 

12, 14, jedná se o rizika: 

 Absence fyzické ostrahy na nástupišti 

 Absence CCTV (ve vlaku) 

 Neprovádění kontrol 

 

 Mále množství kontrol 

 Absence bezpečnostní služby 

 

Výsledky analýzy souvztažnosti jsou blízké výsledkům získaným pomocí metody 

FMEA. Úplná shoda sice nepanuje, ale nejzávažnější příčiny byly potvrzeny v obou 

analýzách a odchylky jdou přisuzovat specifikům jednotlivých metod. Mimo to analýza 

souvztažnosti poskytla přehled vazeb mezi jednotlivými závadami bezpečnostního systému 

a možnými riziky.  

  

 

1. kvadrant2. kvadrant

3. kvadrant4. kvadrant
1. kvadrant2. kvadrant

3. kvadrant4. kvadrant
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9 Inovace bezpečnostního systému 

 Návrh inovace vychází z předchozí kapitoly, kde se věnuji analýze rizik a slabých 

míst bezpečnostního systému. Cílem navrhovaných opatření je vytvořit pro prostředky 

osobní železniční dopravy ucelený bezpečnostní systém, který povede k snížení výskytu 

a následků vandalismu a protiprávního jednání v/na dopravních prostředcích 

a k minimalizaci nejzávažnějších rizik. V rámci této kapitoly navrhnu použití technických 

prostředků ochrany vlakových souprav, mobilních forem fyzické ostrahy a jejich vzájemné 

propojení k zajištění vyšší bezpečnosti ve vlakových soupravách a také se budu věnovat 

zhodnocení ekonomické návratnosti těchto přijatých opatření. 

 Z pohledu bezpečnosti by bylo vhodné, převést celou infrastrukturu železniční 

dopravy v majetku ČD na SŽDC a konečně oddělit dopravce od provozovatele dráhy a tím 

zpřehlednit majetkové vztahy v prostorách nádraží a dráhy. V provedených analýzách 

se právě tato příčina ukázala mít velký dopad na ochranu prostor nádraží a dráhy. 

Toto rozdělení by umožnilo SŽDC se věnovat provozu, ochraně a rozvoji nádraží a dráhy 

a ČD soustředit prostředky na provoz vlaků a jejich ochranu za jízdy a v prostorách depa. 

To by vedlo nejen k zvýšení odbornosti těchto organizací, ale také k úsporám 

a zefektivnění ochrany nádraží a dráhy – místo dvou subjektů každý provozující a chránící 

si vlastní část, by byl jen jeden. V současnosti se o takové variantě uvažuje, stále však 

nedošlo k dohodě. 

 Výsledky analýz bezpečnostního systému prokázaly, že detekce vandalismu 

a obecně všech forem protiprávního jednání je nejslabším článkem současného 

bezpečnostního systému. Pokud útok neodhalím, není možné na něj reagovat, pokud jeho 

následek odhalím zpětně a nemám prostředky k tomu, abych identifikoval útočníka, 

nemohu s tím nic dělat a k potrestání viníka ani náhradě škody nedojde.  

 Navrhuji zřízení regionálního bezpečnostního týmu (ať vlastního nebo formou 

spolupráce s externí firmou/bezpečnostní agenturou), který bude v rámci svého regionu 

detekovat možná ohrožení dopravního prostředku. Na základě práce této skupiny bude 

možné na regionální úrovni identifikovat potenciálně nebezpečné akce – sportovní zápasy, 

festivaly, koncerty, demonstrace, místní akce a výskyt nebezpečných skupin, a následně 

zajistit pro vlakové soupravy zajišťující přepravu na tyto akce posílení vlakového 

doprovodu formou pracovníků bezpečnostní agentury.   
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 Dále navrhuji vytipování lokalit a vlakových spojů, kde dochází nejčastěji 

k protiprávnímu jednání na základě statistik počtu útoků a vzniklých škod. Následně 

v takto vytipovaných lokalitách a v závislosti na prioritách dopravce (např. ochrana 20 let 

starých vlaků nebude mít pro dopravce takový význam jako ochrana nově zakoupených 

jednotek) instalovat systémy CCTV v těchto vlacích.  Plošná instalace CCTV ve všech 

vlacích by mohla být přijata veřejností negativně, vyžadovala by značné náklady 

na pořízení a celkově by nemusela mít požadovaný efekt na úsporách na odstraňování 

následků vzhledem k pořizovací ceně, zatímco instalace v problémových spojích by měla 

vést k všeobecnému zvýšení bezpečnosti v dopravním prostředku a tím i zvýšení kultury 

cestování a potenciální nárůst počtu cestujících. V horizontu několika let a na základě 

dosažených výsledků bych pak tento způsob ochrany postupně rozšířit i na další spoje 

na základě vedených statistik protiprávního jednání.  

 Dále se budu věnovat navržení další návaznosti CCTV na ostatní části 

bezpečnostního systému a způsobům rozmístění a použití jednotlivých prvků systému 

ve vozidle. Instalace kamerové systému se již v minulosti osvědčila jako účinný nástroj 

v boji proti vandalismu a protiprávnímu jednání. V případě dopravních prostředků 

to dokazují i zkušenosti s instalací podobných systému v ČR a zahraničí (jak jsem již uvedl 

v kapitole 7.3.2), kde instalace podobných systému vedla ke znatelnému snížení trestné 

činnosti v dopravních prostředcích – vedla jak ke snížení počtu útoků tak i zvýšení 

objasnitelnosti spáchané trestné činnosti. [2] 

 Jelikož se pořizování záznamu prostřednictvím kamer jedná o zpracování osobních 

údajů podle  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn 

a doplnění, je nutná registrace na úřadu pro ochranu osobních údajů. Cestující je také nutno 

informovat o provádění záznamu v dopravním prostředku prostřednictvím informační 

tabulky se všemi potřebnými údaji a uvedením v přepravním řádu. Až následně je možné 

začít s provozem kamerového systému se záznamem. [19] 

 Záznamy pořízené z kamerových systémů ve vlaku navrhuji uchovávat po dobu 

3 dnů, což poskytuje dostatečnou dobu pro odhalení případných následků na dopravním 

prostředku a vyšetření události, poté budou automaticky přemazány novým záznamem 

a místo na disku záznamového zařízení tomu budou uzpůsobeny svou kapacitou. V případě 

zjištění bezpečnostního incidentu budou záznamy předány orgánům činným v trestním 

řízení. Přístup k záznamům bude omezen pouze na jednotlivé operátory prostřednictvím 
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přístupového hesla a zpětně přehráván pouze pro vyšetření bezpečnostního incidentu 

nebo jeho následků.  

 Celkově by měla instalace CCTV vést ke zlepšení bezpečnostní situace ve vlakové 

soupravě a ke zlepšení její návaznosti na ostatní části bezpečnostního systému.  

 

Dílčí úkoly CCTV v rámci bezpečnostního systému: 

 Poskytovat přehled o situaci v dopravním prostředku 

 Detekovat protiprávní činy v dopravním prostředku a identifikovat pachatele 

 Zlepšit reakci na mimořádné události  

 Poskytovat důkazním materiál 

 

 Jako doplněk k instalaci CCTV doporučuji instalaci tísňových tlačítek v prostorách 

vlaku a vybavení přenosnými tísňovými tlačítky i pro vlakový personál a jeho napojení 

na  kamerový systém. V případě, že zmáčkne cestující tísňové tlačítko ve vlaku, je předáno 

upozornění vlakovému personálu, kterému se zobrazí obraz z kamer ve voze 

se zmáčknutým tlačítkem. Přenos signálu a obrazu kamer může v rámci vlaku probíhat 

prostřednictvím vnitřní sítě (ať již drátové nebo bezdrátové) k osobě provádějící 

monitoring. Tato osoba pak následně danou situaci ve vlaku zhodnotí a rozhodne 

o zamítnutí poplachové zprávy na PCO nebo schválení přenosu poplachové zprávy 

na PCO, který zajistí vyslání hlídky na nejbližší dostupné nádraží. V případě, 

že poplachový signál vzejde přímo od vlakového personálu, je poplachová zpráva předána 

přímo na PCO. Přenos zprávy na PCO je možné zajistit prostřednictvím mobilních 

GSM/GPRS sítí. Zpráva by obsahovala čas vyslání tísňového signálu, informace o vlakové 

jednotce a aktuální polohu vlaku (případné doplnění o další informace by bylo možné). 

Vzhledem k nízké datové náročnosti předávané zprávy by nemělo docházet k výraznému 

zpoždění v důsledku pomalé přenosové rychlosti mobilních sítí v ČR a výpadkům signálu 

z důvodu špatného pokrytí.  
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9.1 Návaznost kamerového systému na ostatní opatření 

 Z konceptu CCTV je patrné, že sám o sobě přímo nechrání proti protiprávnímu 

jednání, pouze umožňuje předání informací o mimořádné události. U CCTV se záznamem 

je sice možnost vyšetřit situaci zpětně po zjištění následků prostřednictvím záznamu, 

ale k jejímu zabránění nebo dopadnutí útočníka na místě je potřeba jeho napojení na ostatní 

složky bezpečnostního systému. Z toho důvodu jsem se rozhodl nejprve věnovat 

jeho návaznost na ostatní složky bezpečnostního systému. Problémem u CCTV je také 

velké množství kamer, které pro uskutečnění zásahu musí někdo sledovat, aby bylo možné 

na danou situaci reagovat. 

 

 Návrh návaznosti systému CCTV provedu ve 4 různých povedení v závislosti 

na způsobu upozornění ostatních složek bezpečnostního systému: 

 Návrh číslo 1:  

o pro vlaky SC, IC, EC, Ex, R a vybrané regionální spoje, monitorování 

bez záznamu, pouze online k průvodčímu na tablet, instalace drátových 

tísňových tlačítek pro cestující (vyvedení poplachu na PCO po jeho autorizaci 

průvodčím) a bezdrátových tísňových tlačítek pro průvodčího (přímý poplach 

na PCO), 

o pro ostatní vlaky: instalace bezdrátových pro průvodčího tísňových tlačítek 

(přímý poplach na PCO), 

 Návrh číslo 2:  

o pro vlaky SC, IC, EC, Ex, R a vybrané regionální spoje, monitorování 

bez záznamu, pořizování záznamu jen jako reakce na poplach, pouze 

k průvodčímu na tablet, instalace drátových tísňových tlačítek pro cestující 

(vyvedení poplachu na PCO po jeho autorizaci průvodčím) a bezdrátových 

tísňových tlačítek pro průvodčího (přímý poplach na PCO), 

o pro ostatní vlaky: instalace bezdrátových pro průvodčího tísňových tlačítek 

(přímý poplach na PCO), 

 Návrh číslo 3:  

o pro vlaky SC, IC, EC, Ex, R a vybrané regionální spoje, monitorování 

se záznamem, online přenos videa k průvodčímu na tablet (a doplňkově 

i ke strojvedoucímu do kabiny na LCD), instalace drátových tísňových tlačítek 
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pro cestující (vyvedení poplachu na PCO po jeho autorizaci průvodčím) 

a bezdrátových tísňových tlačítek pro průvodčího (přímý poplach na PCO), 

o pro ostatní vlaky: instalace bezdrátových pro průvodčího tísňových tlačítek 

(přímý poplach na PCO), 

 

 Návrh číslo 4:  

o Řešení do budoucna - monitorování se záznamem, online přenos videa 

k operátorovi PCO na krajském nádraží 

 

Na základě statistik kriminality Policie ČR v regionech jsem z hlediska rizikovosti 

předběžně vytipoval instalaci CCTV na následujících regionálních trasách [13]: 

 Ostravsko 

o Ostrava – Karviná – Český Těšín 

o Ostrava – Havířov – Český Těšín 

 Severní Čechy 

o Ústí nad Labem – Teplice – Most – Chomutov 

 Praha 

o Praha – Beroun 

o Praha – Kolín 

o Praha – Kralupy nad Vltavou 

o Praha – Benešov 

o Praha – Nymburk 

o Praha - Kladno 

 

9.1.1 Návrh číslo 1  

 V rámci tohoto návrhu navrhuji pro vlaky SC, IC, EC, Ex, R a vybrané regionální 

spoje monitorování vnitřních prostorů bez záznamu prostřednictvím CCTV systému 

a instalaci drátových tísňových tlačítek (formou IP zařízení) pro cestující a jejich napojení 

na CCTV systém. Monitorování ve vlaku by prováděl průvodčí přímo ve vlaku 

prostřednictvím tabletu, který by byl napojen na datovou síť ve vlaku (tedy i na kamery 

a nouzová tlačítka) prostřednictvím vnitřní bezdrátové sítě.  
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 Průvodčí by dále plnil své funkce průvodčího a kontroloval jízdenky, mimoto 

by místo současného systému pochůzek po vlaku prováděl monitorování vlakových 

souprav na svém tabletu (v době, kdy by neprováděl kontrolu jízdenek). Současně 

by prováděl potvrzování poplachových signálů tísňových tlačítek pro cestující (na základě 

obrazu z kamer) a předával poplachový signál na PCO. 

 U ostatních vlaků navrhuji vybavit pouze průvodčího bezdrátovým tísňovým 

tlačítkem, které přenese poplach přímo na PCO. 

 Výhody tohoto systému jsou v tom, že je levnější než ostatní navrhované varianty, 

jelikož není potřeba záznamové zařízení, není potřeba registrace na ÚOOÚ ani plnění 

dalších povinností, které je u pořizování záznamu nezbytné a poskytuje efektivnější 

ochranu než obyčejné procházení vozů ve vlaku, kde může průvodčí kontrolovat v daném 

okamžiku jen jeden vůz. V případě ostatních vlaků je alespoň urychlen přenos poplachové 

situace jednoduchým zmáčknutím tlačítka.  

 Nevýhody naopak vyvstávají v tom, že průvodčí nemůže monitorovat vlak neustále, 

protože se musí věnovat svým povinnostem průvodčího a v případě úniku pachatele není 

žádný záznam o tom, kdo to byl.   

 

9.1.2 Návrh číslo 2 

 V rámci tohoto návrhu navrhuji pro vlaky SC, IC, EC, Ex, R a vybrané regionální 

spoje monitorování vnitřních prostorů prostřednictvím CCTV systému a instalaci 

drátových tísňových tlačítek pro cestující a jejich napojení na CCTV systém. 

Za normálních okolností by docházelo pouze k monitorování jako v  návrhu číslo 1, 

na základě poplachu by však navíc byl pořizován ještě záznam (pouze na základě 

poplachu) a pouze z kamer ve vozu s vyhlášeným poplachem. Jako záznamové zařízení 

by sloužil tablet průvodčího provádějící monitorování. 

 U ostatních vlaků navrhuji vybavit pouze průvodčího bezdrátovým tísňovým 

tlačítkem, které přenese poplach přímo na PCO. 

 Výhody tohoto systému oproti prvnímu návrhu spočívají v pořizování záznamu 

z mimořádných událostí a to bez nutnosti dodatečných investic, které mohou být použity 

jako důkazní materiály v trestním řízení i k zpětné identifikaci útočníka a lepší ochrana 

před zneužíváním tísňových tlačítek. Nevýhodou naopak je nutnost registrace na ÚOOÚ 
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a splnění dalších povinností z vyplívajících ze zpracování osobních údajů a že stejně jako 

v prvním návrhu neposkytuje ochranu bez vyhlášení poplachu. 

 

9.1.3 Návrh číslo 3 

 Oproti předchozím návrhům počítá tento návrh už ve vlacích SC, IC, EC, R 

a vybraných regionálních spojích s pořizováním záznamu z CCTV v plném rozsahu 

na záznamovém zařízení. Stejně jako u předchozích návrhů se zde počítá s instalací 

drátových tísňových tlačítek pro cestující pro lepší detekci protiprávního jednání. Mimo 

předchozího monitorování na tablet bude 

souběžně prováděn záznam na záznamové 

zařízení – použití PC nebo NVR v závislosti na 

typu vlaku a počtu kamer. 

 Dodatečně u vybraných rizikových 

regionálních spojů navrhuji instalaci LCD 

monitoru do kabiny strojvedoucího – viz 

obrázek 11. Tuto variantu jsem zvolil z důvodu, 

že v regionálních spojích velmi často na jeden 

vlak připadá pouze jeden průvodčí, takže 

v případě jeho zneschopnění by neměl kdo předat 

poplachovou zprávu dále na PCO – tedy u spojů s více průvodčími by to bylo zbytečné. Je 

možné, že by se prokázalo, že je přítomnost monitoru s výstupem kamer pro 

strojvedoucího příliš velkou distrakcí od řízení. V takovém případě by bylo nutné 

automaticky monitor za jízdy vypínat a zobrazovat jen na nádražích a pro potvrzení 

poplachu z tísňového tlačítka ve vlaku. Tento způsob ochrany je běžný i v regionálních 

vlacích ve Švýcarsku nebo ve Francii. [2] 

 Výhody tohoto systému spočívají v tom, že poskytují nepřetržitý záznam dění 

ze všech vlakových souprav a možnost i zpětně vyšetřit mimořádnou událost s identifikací 

pachatele. 

 

Obrázek 11 - Umístění monitoru v 

kabině strojvedoucího [34] 
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9.1.4 Návrh číslo 4 

 Tento návrh je spíše řešením návaznosti CCTV ve vlaku do budoucna, protože 

v současné době není v ČR infrastruktura, která by tento způsob řešení umožňovala. Návrh 

počítá s pořizováním záznamu kamer na záznamové zařízení ve vlaku a současně s online 

bezdrátovým přenosem videa z CCTV na regionální operátory kamerového systému 

na krajských hlavních nádražích, kde budou operátoři sledovat živý přenos 

z jednotlivých  kamer ve vlaku. Topologie tohoto systému je na obrázku 12. 

 Hlavní výhodou tohoto systému je právě umožnění vzdáleného přístupu v PCO, 

to umožňuje jak sledovat aktuální dění ve vlaku ze všech kamer, tak i přístup k záznamům 

pořízeným ve vlaku prostřednictvím záznamového zařízení 

 Nevýhoda takového řešení je bohužel chybějící bezdrátová infrastruktura v ČR 

a rozvoj technologií bezdrátového přenosu pro odesílání obrazu kamer na PCO a současně 

i pravděpodobná finanční náročnost na provoz. I v případě použití relativně malých FPS 

u jednotlivých kamer by bylo problematické odesílat obraz kamer na operační centrum. 

S rozvojem a zlepšením pokrytí bezdrátových technologií a s rozšířením LTE by tento typ 

monitorování kamer mohl být technicky možný. Jak jsem se zmínil už v úvodu, jedná se o 

možné řešení do budoucna uskutečnitelné v horizontu několika let.   

 

9.1.5 Výběr vítězné varianty 

 V této kapitole vyberu nejvhodnější návrh pomocí metody rozhodovací matice. 

Matice je sestavena na základě vybraných kritérii, které jsem v rámci každého návrhu 

Obrázek 12 - Topologie online systému kamer [11] 
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ohodnotil hodnotou 1-10 (čím větší hodnota, tím vhodnější). Jednotlivým kritériím jsem 

přiřadil váhový koeficient, který jsem pak vynásobil s bodovou hodnotou jednotlivých 

kritérii. Tyto dílčí hodnoty se sečtou pro každý návrh zvlášť a vzájemně porovnány. Návrh 

s nejvyšším součtem je nejvíce vhodný návrh. Rozhodovací matice je k dispozici 

v tabulce 5. 

Tabulka 5 – Hodnocení návrhů 

 

 Jako vítězný návrh byl vyhodnocen návrh číslo 3. Hlavní rozdíl oproti návrhům 

číslo 1 a 2 byl v tom, že návrh číslo 3 poskytoval podklady pro zpětné odhalování 

protiprávního jednání a dohledání pachatele ve vlacích s instalovaným CCTV i 

v případech, kdy nebyl obsluhou CCTV přímo odhalen při jeho páchání a to pouze při 

dodatečné instalaci NVR. Dodatečná instalace NVR se ukázala mít jen relativně malý vliv 

na celkovou cenu vzhledem k ceně kamer v jednotlivých vozech vlaku.  

 

9.2 Instalace kamer a doplňujících zařízení ve vlaku 

  Instalace CCTV a doplňujících zařízení bezpečnostního systému ve vlakových 

soupravách sebou nese určité problémy, kterými je potřeba se zabývat a poradit 

si při konkrétním návrhu instalace CCTV: 

 Členitost uvnitř vlakové soupravy 

o Sedačky, dveře, oddělené části a jiné části v prostoru železničního vagónu 

mohou vést k zhoršenému snímání části prostoru.   

 Vibrace 

o Vlakové soupravy v pohybu jsou neustálým zdrojem vibrací. Tyto vibrace, 

ať se na novějších tratích mohou zdát pro člověka obtížně registrovatelné, 

tak stále mohou vést až k nepoužitelnosti získaného obrazového materiálu. 

1 2 3 4 1 2 3 4

Prevence trestné činnosti 0,1 5 6 6 8 0,5 0,6 0,6 0,8

Odhalování trestné činnosti 0,2 4 5 7 9 0,8 1 1,4 1,8

Dohledání pachatele 0,2 2 4 7 7 0,4 0,8 1,4 1,4

Pořizovací cena 0,3 8 8 7 5 2,4 2,4 2,1 1,5

Náklady na provoz 0,1 9 9 8 2 0,9 0,9 0,8 0,2

Technologická náročnost 0,1 10 10 10 1 1 1 1 0,1

6 6,7 7,3 5,8

Hodnocení návrhu
Váha kritéria

Dílčí výsledek
Kritérium hodnocení

Výsledné hodnocení:
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 Prašnost prostředí 

 Proměnné světelné podmínky 

o Tunely, sluneční světlo 

 Vandalové 

o Kamery se mohou snadno stát cílem samotných vandalů. Může dojít k jejich 

poškození nebo zabránění snímání obrazu (např. překrytí, přestříkání, atd.). 

Na rozdíl od venkovních kamer nebo kamer v budovách nelze toto řešit pouze 

prostřednictvím umístění mimo dosah, protože to výškové rozměry uvnitř 

vlakové soupravy neumožňují. 

 

 Z těchto důvodu jsem se rozhodl pro použití kamer od společnosti AXIS, konkrétně 

se jedná se o kamery typu AXIS M3114-R (zobrazena na obrázku 14). Jedná 

se o IP kameru, která je přizpůsobena k pozorování v dopravních prostředcích. Kamera je 

odolná proti prachu a vlhkosti. Je vybavena stabilizátorem obrazu, takže se dokáže 

vyrovnat i s obtížným prostředím s výskytem vibrací, nerovností na dráze a dokáže také 

rychle reagovat na změny světelných podmínek. K tomu je kamera ještě vybavena 

alarmem, který dokáže detekovat pokusy o překrytí nebo přestříkání kamery a na tyto 

útoky upozornit operátora kamery. [2] 

 Kamera dokáže poskytovat obraz v rozlišení až 1280x800 při frekvenci až 30fps – 

poskytované rozlišení i frekvenci lze i snížit podle potřeby z důvodu omezení datového 

toku. Kamera standardně poskytuje horizontální úhel pohledu 80°, při použití jiné čočky 

dokonce 105°.  [3] 

 Kamera přenáší 

obraz ve formátu H. 264 

nebo Motion JPEG. 

Napájení kamery je 

řešeno prostřednictvím 

Power over Ethernet 

zapojení – napájeni 

prostřednictvím datového 

síťového kabelu, který se používá zároveň i pro přenos videa, bez nutnosti použití 

přivádění napájení samostatným kabelem. [3] 

Obrázek 13 - Kamera AXIS M3114-R [3] 
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 Kompletní technická specifikace této kamery je k dispozici v příloze č. 8. 

 Obraz z kamer budu přenášet po datovém kabelu prostřednictvím vnitřní datové sítě 

ve vlaku do WIFI routeru a odtud prostřednictvím vnitřního bezdrátového sítě na tablet 

průvodčího pro monitorování situace ve vlaku. Datový kabel povedu také do NVR, 

kde budu provádět záznam na pevný disk. Přenos je zabezpečen heslem a kódován proti 

připojení neoprávněným uživatelem. Obecné schéma zapojení CCTV ve vlaku je 

na obrázku 14. 

   

9.3 Instalace tísňových tlačítek 

 Navrhovaná tísňová tlačítka pro cestující doporučuji instalovat v každém voze 

zabezpečeném CCTV (se záznamem i bez něj). Ve vozech bez CCTV jejich instalaci 

nedoporučuji z hlediska pravděpodobného zneužívání k výskytu planých poplachů, které 

by neměl kdo potvrdit (průvodčí sice ano, ale pouze osobně a se zpožděním) a bylo by 

obtížné identifikovat pachatele zneužití tlačítek. V každém voze se budou nacházet 

2 tísňová tlačítka a budou umístěny v blízkosti instalovaných kamer, aby bylo 

prostřednictvím CCTV možné určit, kdo je stlačil (pro případ zneužití nebo poškození). 

 Tísňová tlačítka cestujících budou provedena formou IP zařízení. Napojení bude 

řešeno prostřednictvím PoE a systém bude napojen na datovou síť ve vlaku navazující 

na CCTV systém.  Poplach z tlačítek bude prostřednictvím datového kabelu veden 

Obrázek 14 - Schéma zapojení CCTV 
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do WIFI routeru, který zajistí bezdrátové připojení na tablet průvodčího (případně také 

drátové připojení do kabiny strojvedoucího). 

 Tísňové tlačítko průvodčího bude řešeno prostřednictvím tabletu (u vlaků s CCTV) 

nebo na telefonu/přenosné pokladny (u ostatních vlaků) s předdefinovaným seznamem 

základních typových situací pro rychlé odeslaní na PCO. Příjem poplachové zprávy 

z tísňových tlačítek cestujících bude přes vnitřní bezdrátovou síť, odeslání poplachu 

na PCO bude prostřednictvím GSM/GPRS sítě. U tabletu by byla i možnost dodatečného 

odeslání snímku z kamer také prostřednictvím GSM/GPRS sítě. 

 Schéma zapojení tísňových tlačítek je zobrazeno na obrázku 15. 

 

 

9.4 Reakce PCO na poplach 

 Přijatá oznámení o vzniku mimořádné události ve vlaku by se zobrazil 

na monitorech PCO s uvedením typu poplachu (na základě předem předdefinovaných 

typových situací), času odeslání, typu vlaku, aktuální GPS polohou vlaku na trati 

a i s obrazovým výstupem kamer (formou snímku z kamery) napadené vlakové soupravy. 

Operátorovi na PCO by se zároveň zobrazovaly na mapě polohy jednotlivých hlídek 

výjezdových skupin (pomocí GPS lokátoru). Na základě těchto informací by vyslal na 

nejbližší možné dostupné nádraží nejbližší výjezdový tým – je potřeba zohlednit aktuální 

polohu vozu výjezdové služby a jejich předpokládaného dojezdu na nádraží a doby, kdy 

Obrázek 15 - Schéma zapojení tísňových tlačítek 
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bude vlak v daném nádraží. Informace by výjezdové skupině byly předány na mobilní 

telefon případně PDA formou datové zprávy s uvedením nezbytných skutečností 

pro provedení zásahu – místo zásahu, identifikace vlaku, očekávanou dobu příjezdu na 

nádraží a případně i fotku pachatele, který poskytne obsluha kamerového systému. 

 Výjezdová skupina na místě zásahu provede zadržení podezřelého pachatele 

(identifikovaného buď na základě snímků z vlaku nebo ve spolupráci s osobou mající 

na starosti monitorování kamer) na základě §76 odstavec 2 zákona č. 161/1961 Sb., Trestní 

řád a vyčká příjezdu policie. 

 Problematická může být dojezdová doba jednotlivých výjezdů do některých lokalit, 

protože jedna bezpečnostní agentura není schopná pokrýt všechny prostory. V toho důvodu 

navrhuji využívání/spolupráci s lokálními bezpečnostními službami, které budou 

vykonávat výjezdy v lokalitách, kde nemá najatá hlavní bezpečnostní agentura zřízené 

výjezdové skupiny a není schopna zajistit včasný dojezd. Informace o napadení budou tyto 

bezpečnostní agentury dostávat dále z PCO stejně jako u ostatních případů a následně 

zajistí vyslání vlastních hlídek na nádraží. Přesto všechno nebude možné zajistit včasný 

dojezd na veškeré zastávky, ale zajištění dojezdu na 2. až 3. zastávku od doby odeslání 

poplachové zprávy již možné pravděpodobně bude – zejména u pokrytí obcí v regionální 

přepravě.  

 

9.5 Rozmístění prvků technické ochranu ve vlaku 

 Konkrétní ukázku rozmístění jednotlivých bezpečnostních prvků ve vlaku pak budu 

provádět pro dva typy vlaků – jednak pro vlakovou soupravu působící na celostátní dráze 

pod označením „SC Pendolino“ a pak pro vlakovou soupravy typu EC – konkrétně 

vlakovou soupravu „Ex 145 Landek“. Soupravu SC Pendolino jsem vybral z důvodu toho, 

že se jedná o nejlepší vlakovou soupravu používanou ČD a proto jsem provedl zajištění 

s ohledem na bezpečnost luxusních cestujících. Vlak typu Ex jsem si vybral jako typického 

zástupce klasických vlaků, který má velice podobné druhy vozů jako soupravy IC, EC a R, 

takže použité zabezpečení jednotlivých vozů je aplikovatelné i pro tyto typy vlaků, a lze 

očekávat, že většina vandalů použije při přepravě právě jeden z těchto typů vlaku. 
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9.5.1 Instalace ve vlacích SC Pendolino 

 Elektrická jednotka 680 známá pod označením SC Pendolino je vlak působící v ČR 

na celostátní dráze mezi Ostravou a Prahou. ČD jej mají v provozu od roku 2003 

a v současnosti provozují 7 těchto jednotek. Vlak se skládá ze 7 vozů a je možné mezi nimi 

přecházet.  

 

Návrh zabezpečení 

 Rozmístění jednotlivých prvků je k dispozici v příloze č. 9. Celkem bylo v tomto 

návrhu použito 20 kamer a 14 tísňových tlačítek. V každém voze s výjimkou jídelního 

vozu byly umístěny 3 kamery, v jídelním voze (vůz č. 3) jsou pouze 2, protože je zde stálá 

přítomnost zaměstnance dráhy pracující za barem. NVR formou PC pro pořizování 

záznamu je umístěno ve voze č. 4 s celkovou kapacitou disků 2 TB. 2 nouzová tlačítka 

se nacházejí v každém voze. 

 Kamery jsou nastavené na maximální rozlišení 1280x800 a frekvenci 25 FPS. 

Výstup kamer je zobrazován na tabletech výpravčích. Na prvním tabletu je zobrazován 

obraz z 11 kamer z vozů 1-4, na druhém tabletu je zobrazováno zbylých 9 kamer vozů 5-7. 

V případě poplachu je na obou tabletech zobrazen obraz z vozu s vyhlášeným poplachem.  

 Z důvodu velké prodlevy mezi jednotlivými zastávkami na trase mezi Prahou 

a Ostravou, většího počtu personálu ve vlaku a místenkovým způsobem rezervace sedadel 

jsem se rozhodl neinstalovat kamery v prostorách vstupu a výstupu, protože 

by se v prostorách vstupu/výstupu neměl nikdo trvale zdržovat a případné napadení 

soupravy v těchto prostorách zjistí průvodčí dříve, než vlak znovu zastaví na další 

zastávce.  

 Kamery umožňují operátorovi přehled o dění ve vozidle a v případě útoku uvnitř 

vozu by měly poskytnout dostatečný obraz k odhalení pachatele protiprávního jednání. 

U útoku v prostorách vstupu/výstupu pomohou určit, kdo se nacházel v těchto prostorách 

v době před zjištěním následku útoku. 
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9.5.2 Instalace ve vlacích EC, IC, Ex, R 

 Ex 145 Landek, na kterém ukáži provedení instalace technické ochrany, je vlak 

působící na celostátní dráze mezi Prahou a Třincem. Skládá se z 6 vozů různých typů – 

kupé, úschovna během přepravy, jídelní vůz, klasické vozy s nerozděleným prostorem, 

takže může sloužit jako vzor řešení i pro ostatní vlaky typu EC, IC, Ex R. 

 

Návrh zabezpečení 

 Rozmístění prvků je k dispozici v příloze č. 10. Při návrhu bylo použito 18 kamer 

a 12 tísňových tlačítek. Ve vozech 1 a 6 byly umístěny 3 kamery, ve voze 2 (jídelní vůz) 

a 3 (úschovna během přepravy) byly umístěny 2 kamery a ve vozech 4 a 5 byly umístěny 

4 kamery. NVR formou PC (kapacita disků je 2TB) pro pořizování záznamů je umístěno 

ve voze č. 3. V každém voze byly instalovány 2 nouzová tlačítka pro cestující. 

 Nastavení kamer je stejné jako u SC Pendolino. Obraz kamer je přenášen na tablety 

průvodčích – každému průvodčímu obraz z 9 kamer. Poplachové zprávy jsou zobrazovány 

včetně obrazu z napadených kamer z obou vozů. 

 Přímo prostory vstupu do vozu jsem se rozhodl nepokrýt kamerami, protože 

by to znamenalo téměř zdvojnásobení počtu kamer a tedy i celkové ceny a zhoršení 

monitorování situace ve vlaku přímo průvodčími (každý by musel monitorovat 15 kamer). 
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10 Ekonomické zhodnocení zabezpečení 

 Při návrhu zabezpečení jsem se řídil pravidlem ALARA, které se všeobecně 

využívá v bezpečnostní praxi a které říká, že náklady na zabezpečení objektu by neměly 

přesáhnout 10-15% hodnoty aktiv. Z tohoto pohledu lze uvažovat jako chráněné aktivum 

celou vlakovou soupravu, proto jsem u jednotlivých návrhů porovnal pořizovací cenu vozu 

a uvedl vliv instalace bezpečnostního systému na celkovou cenu vlakové soupravy. [18] 

 Z pohledu rentability instalace jsem porovnal, jakou minimální roční úsporu 

na odstraňování škod by musel systém přinést k tomu, aby se jeho instalace dopravci 

skutečně vyplatila. V této úvaze jsem uvažoval s pravděpodobnou minimální dobou 

provozu jednotlivých souprav. 

  

10.1 Finanční vyhodnocení pro vlaky SC 

 Finanční vyhodnocení návrhu pro vlaky SC Pendolino je zobrazeno v tabulce č. 6. 

Výsledná cena bezpečnostního systému vyšla na 246 793 Kč. Cena je uvažována 

při orientačních maloobchodních cenách komponentů (včetně DPH) a v případě přímé 

objednávky od výrobce by ve skutečnosti byla o něco nižší a není v ní započítána cena 

za kabelové rozvody a montáž. 

 

 

 

 

 Cena jedné soupravy SC Pendolino se odhaduje na 700 milionů Kč. Vybavení 

jedné vlakové soupravy navrhovaným systémem by tedy přišla na pouhé 0,03% pořizovací 

ceny. Vliv instalace bezpečnostního systému by tedy mělo na celkovou cenu soupravy jen 

zanedbatelné náklady.  

 Při odhadované minimální době provozu ještě dalších 25 let se celý systém zaplatí 

při průměrné úspoře nákladů na odstranění škod v hodnotě 9 900 Kč za jeden rok. Podle 

tohoto návrhu by vybavení všech 10 vlakových souprav SC přišlo ČD na celkem 

na 2,47 milionů Kč. 

Tabulka 6 - Finanční vyhodnocení návrhu pro vlak SC Pendolino 

Produkt Počet Cena za kus Cena (včetně DPH)

Kamera 20 10 350,00 Kč      207 000,00 Kč                         

Switch 7 899,00 Kč            6 293,00 Kč                              

NVR 1 19 000,00 Kč      19 000,00 Kč                           

Zobrazovací zařízení 2 5 500,00 Kč        11 000,00 Kč                           

Tísňové tlačítko 14 250,00 Kč            3 500,00 Kč                              

Celková cena 246 793,00 Kč                         
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10.2 Finanční vyhodnocení návrhů pro vlaky IC, EC, Ex, R 

 Finanční vyhodnocení návrhu č. 1 je zobrazeno v tabulce č. 7. Výsledná cena 

tohoto návrhu instalace aplikovaná na vlak EC 145 Landek vyšla na 225 794 Kč včetně 

DPH, v ceně nejsou započítány náklady na kabely a montáž zařízení. Největší náklady 

připadly na pořízení samotných kamer.  

 

 

 

 Přesná hodnota této soupravy není známá, ale odhadem se pohybuje v cenovém 

rozmezí 100-150 milionů Kč. V takovém případě by se cena instalace pohybovala 

v rozmezí 0,22-0,33% pořizovací ceny soupravy. 

 Při odhadované minimální době provozu 20 let každé vlakové soupravy 

by se náklady na pořízení zaplatily v případě průměrné úspory na škodách v hodnotě 

11 300 Kč za jeden rok. 

 Celkovou cenu zabezpečení všech vlaků IC, EC, Ex, R lze určit obtížně z důvodu 

toho, že mají různý počet vagónů a také ČD uveřejňují jen počet provozovaných spojů 

(a jedna vlaková souprava jezdí i na několika spojích během jednoho dne). Podle 

neoficiálních informací se jedná o asi 270 souprav [34] – v takovém případě by byly 

náklady na instalaci v těchto vlacích kolem 61 milionů Kč. 

 

10.3 Finanční vyhodnocení návrhu pro ostatní vlaky 

 U ostatních vlaků lze počítat s nulovými investičními náklady, v podstatě se jedná 

jen optimalizaci současného stavu s využíváním mobilního telefonu nebo přenosné 

pokladny k přímému předávání zpráv na PCO.  

 

Tabulka 7 - Finanční vyhodnocení návrhu pro Ex 145 Landek 

Produkt Počet Cena za kus Cena (včetně DPH)

Kamera 18 10 350,00 Kč      186 300,00 Kč                         

Switch 6 899,00 Kč            5 394,00 Kč                              

WIFI router 1 1 100,00 Kč        1 100,00 Kč                              

NVR 1 19 000,00 Kč      19 000,00 Kč                           

Zobrazovací zařízení 2 5 500,00 Kč        11 000,00 Kč                           

Tísňové tlačítko 12 250,00 Kč            3 000,00 Kč                              

Celková cena 225 794,00 Kč                         
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11 Závěr 

 V rámci úvodní části práce jsem shrnul právní rámec ochrany osob a majetku 

a právní rámec provozu na železničních drahách. Dále jsem se věnovat určení a popisu 

subjektů, které působí na železniční dráze. 

 V následující kapitole jsem se popsal současný stav bezpečnostního systému 

z hlediska přístupu k/do dopravních prostředků a jeho řešení přímo během jízdy. 

Na základě těchto informací jsem sestavil analýzu rizik bezpečnostního systému pomocí 

analýzy FTA k identifikaci slabých míst, které mohou vést k vandalismu na dopravním 

prostředku. Závažnost těchto rizik jsem následně zhodnotil pomocí analýzy FMEA 

doplněnou o Paretův diagram. Pro verifikaci výsledků FMEA jsem zpracoval analýzu 

metodou souvztažnosti, která potvrdila výsledky analýzy FMEA. 

 V další části jsem se věnoval návrhu zabezpečení k odstranění slabých míst 

identifikovaných pomocí metod analýz. V této části jsem navrhl bezpečnostní systém 

pomocí CCTV a využití bezpečnostních tísňových tlačítek. Provedl jsem návrhy 4 různých 

řešení zabezpečení vlaků, ze kterých jsem vybral vítěznou variantu, kterou jsem dále 

rozpracoval a pro kterou jsem navrhl konkrétní formu instalace ve vlacích typu Ex a SC. 

 Na závěr jsem se věnoval ekonomické stránce návrhu z hlediska dvou aspektů – 

podílu ceny návrhu na celkové ceně vlaku a minimální roční úspoře pro zaplacení nákladů 

na instalaci v horizontu provozu dopravního prostředku. Z hlediska obou aspektů 

se náklady návrhů instalace ve vlakových soupravách typu SC Pendolino a Ex jevily jako 

akceptovatelné, do budoucna realizovatelné a z hlediska návratnosti jako rentabilní. 

Celková finanční náročnost instalace technické ochrany by se pohybovala na kolem 

63,5 milionů Kč. 

 Tato práce může dopravci posloužit jako přínos při návrhu instalace technické 

ochrany pomocí CCTV ve  vlakových soupravách a k řešení způsobu jeho návaznosti 

na ostatní složky bezpečnostního systému. Z hlediska uskutečnitelnosti konkrétního návrhu 

záleží zcela na přístupu dopravce k řešení bezpečnosti jako k investici do budoucna. 

Z ekonomického hlediska bylo prokázáno, že celkové náklady vzhledem k ceně vlakových 

souprav nejsou velké a také z hlediska ušetřených nákladů na odstraňování škod je zde 

velmi pravděpodobná návratnost investice.  
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Seznam zkratek 

 

CCTV   Closed Circuit Television – Uzavřený televizní okruh 

ČD   České Dráhy 

ČR   Česká republika 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

DPP   Dopravní podnik hlavního města Prahy 

EC   EuroCity 

Ex   Express    

FMEA   Failure Mode and Effect Analysis – Analýza selhání a jejich dopadů 

FPS   Frames Per Second – Počet snímků za sekundu 

FTA   Fault Tree Analysis – Analýza stromem poruch 

GPRS   General Packet Radio Service 

GPS   Global Positioning System 

GSM   Groupe Spécial Mobile - Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

IC   InterCity 

LTE   Long Term Evolution 

NVR   Network Video Recorder 

SC   SuperCity 

SPP    Smluvní přepravní podmínky 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty 

PCO   Pult centralizované ochrany 

PDA   Personal Digital Assistant  - Osobní digitální pomocník 

PoE   Power over Ethernet 

PZTS   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

R   Rychlík 

TB   Terabyte 

ÚOOÚ   Úřadu pro ochranu osobních údajů 
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