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List provedených revizí a změn 

Tab. 1: List provedených změn 

Číslo 

revize 

Datum 

revize Části, kterých se 

revize/změna týká: 

Datum 

účinnosti 

Provedl příjmení 

a jméno/podpis Číslo 

změny 

Datum 

změny 
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List osob seznámených s Místním bezpečnostním plánem 

Tab. 2: List osob seznámených s Místním bezpečnostním plánem 

Jméno Pracoviště Obsah seznámení Datum 

    

    

    

    

    

Seznam použitých zkratek 

BP   Bezpečnostní plán 

COTIF   Úmluva o mezinárodní železniční přepravě 

ČD   Česká dráhy 

ČR   Česká republika 

EDI   Elektronická výměna dat 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

HZS SŽDC  Hasičská záchranná služba SŽDC 

JPO HZS SŽDC Jednotka požární ochrany Hasičské záchranné služby SŽDC 

MU   Mimořádná událost 

MUŽP   Mimořádná událost s vlivem na životní prostředí 

OJ Organizační jednotka 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

SŘ   Staniční řád 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

NV   Nebezpečné věci (látky) 

VRNV   Vysoce rizikové nebezpečné věci 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 
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Působnost plánu 

Tento Bezpečnostní plán je závazný pro všechny zaměstnance Správy železniční dopravní 

cesty, všechny organizační jednotky SŽDC a všechny smluvní subjekty zajišťující externí 

výkon činností a služeb pro SŽDC, na které se vztahují ustanovení RID. 

Prokazatelné seznámení s tímto Bezpečnostním plánem u všech v úvahu přicházejících 

zaměstnanců SŽDC je prováděno v souladu s předpisem ŽDC Zam1 – o odborné 

způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 

Správa železniční dopravní cesty z hlediska RID nepřepravuje a nenakládá s nebezpečnými 

ani s vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi podle RID. 

Působnost plánu se vztahuje na železniční stanici Háj ve Slezsku, veškeré pozemky v okolí 

stanice ve vlastnictví SŽDC a železniční obvod stanice. Působnost se také vztahuje 

na všechny zaměstnance SŽDC a ČD nacházející se v železničním obvodu stanice. 

1. Základní část 

Základní část obsahuje obecné informace, přehledy a důležité kontakty. 

1.1  Přehled míst vhodných pro odstavování vozů s NV a VRNV 

Pokud ve stanici není místo splňující všechny uvedené požadavky, je možné odstavovat 

i na jiném vhodném místě, které se těmto požadavkům přibližuje nejvíce. Je však třeba, 

aby byla vždy splněna podmínka přístupu silničních vozidel pro zásah. Pokud ve stanici 

není žádné vhodné místo pro odstavení vozů s nebezpečným nákladem, uvede se 

do tabulky věta „Ve stanici nelze odstavovat vozy s nebezpečnými věcmi a vysoce 

rizikovými věcmi s výjimkou nemožnosti dalšího pokračování vozu v jízdě“. 

Vhodná místa pro odstavování vozů je třeba určit ve spolupráci  s HZS SŽDC 

a vodohospodářem-ekologem. Minimální nároky na místa vhodná pro odstavování vozů:  

 kolej by měla být celá nebo částečně bez troleje; 

 kolej by měla být přístupná pro silniční vozidla, vhodná pro další manipulaci; 

 kolej by měla být na dobře viditelném místě s možností osvětlení; 

 v blízkosti koleje by se neměly nacházet kanalizační vpusti, plynovod, apod.; 

 v těsné blízkosti koleje by se neměla nacházet hustá obytná zástavba.  
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Tab. 3: Přehled vhodných míst pro odstavení vozu ve stanici 

Železniční stanice Háj ve Slezsku 
K

o
le

j 
č.

 

Užitná 

délka/m T
ra

k
čn

í 

v
ed

en
í 

Okolí, vybavenost 

Přístup 

silničních 

vozidel 

Možnost 

manipulace 

Vzdálenost 

obytné 

zástavby/m 

4 210 NE 

Volná manipulační 

plocha, osvětlení, 

vodní tok. 

ANO ANO 50 

5 145 NE 
Osvětlení, volný 

prostor, vodní tok. 
ANO ANO 100 

       

       

1.2  Činnosti při odstavování vozu s nebezpečnými věcmi a vysoce rizikovými 

věcmi z důvodu poruchy 

Povinností výpravčího (zaměstnance ve směně) je informovat příslušného dispečera SŽDC 

o odstavení vozu. Dále je povinen vyžádat si nákladní list, jeho kopii nebo výpis 

nákladního listu odstaveného vozu. Následujícím krokem je kontaktovat HZS SŽDC 

pro určení dalšího postupu. Telefonicky ověřit u zástupce dopravce, že odstavený vůz 

s NV byl zajištěn proti pohybu, o tomto provést záznam do telefonního záznamníku, že byl 

vůz zajištěn v souladu s předpisy. 

1.3  Dohled nad odstavenými vozy 

Povinností osoby zajišťující dohled nad odstavenými vozy je zajistit kontrolu pohybu osob 

v kolejišti v souladu s vnitřními předpisy. Dohled nad odstavenými vozy zajišťuje 

dopravce svým zaměstnancem, nebo prostřednictvím bezpečnostní agentury. 
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1.4  Činnosti v případě zjištění neoprávněné manipulace s odstaveným vozem 

Identifikovat dopravce, který nechal vůz odstavit. Zjistit rozsah neoprávněné manipulace 

a případné škody či únik NV nebo VRNV a na základě toho: 

 vždy kontaktovat osobu zajišťující dohled podle bodu 1.3; 

 v případě poškození vozu či úniku přepravovaných NV nebo VRNV v důsledku 

neoprávněné manipulace kontaktovat Policii ČR; 

 v případě úniku přepravovaných NV nebo VRNV postupovat podle bodu 1.5. 

1.5  Činnosti v případě úniku přepravovaných nebezpečných věcí 

V případě úniku přepravovaných nebezpečných věcí se postupuje podle havarijního plánu 

nebo zjednodušeného havarijního plánu, které jsou přílohou SŘ.  

Havarista (oblastně příslušný pověřený ekolog) SŽDC kontaktuje bezpečnostního poradce 

SŽDC, telefonní spojení je uvedeno níže. 

1.6  Činnosti nad rámec zmíněných opatření 

Postup v případě havárie ve stanici 

V případě havárie s únikem nebezpečných látek se postupuje zejména podle předpisu 

SŽDC č. 103 Řešení ekologických škodních událostí. 

Při zjištění úniku nebezpečných látek, poruch či závad na železničních vozech, 

na/ve kterých jsou přepravovány, provedou zúčastnění zaměstnanci v rámci svých 

pracovních činností dále následující opatření: 

 zjistí rozsah a místo úniku; 

 okamžitě nahlásí událost příslušnému výpravčímu; 

 vyžádá odstavení železničního vozu na místo určené místním BP; 

 zaměstnanci zajistí, aby nedošlo k ohrožení osob či životního prostředí; 

 zaměstnanec ohlašovacího pracoviště zajistí ohlášení dle ohlašovacího rozvrhu. 

Bezprostředně po vzniku mimořádné události je povinností všech zaměstnanců, kteří se 

ve své pracovní době nacházejí v místě události, dle okolností a možností zamezit dalšímu 

nebezpečí nebo zvětšení škody. Došlo-li ke zranění osob, zjistí se rozsah ublížení na zdraví 

a zaměstnanci musí poskytnout nebo zajistit první pomoc.  
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Postup pro ohlašování narušení bezpečnosti a vzniku mimořádné události 

V případě narušení bezpečnosti nebo vzniku mimořádné události, se postupuje podle 

předpisu SŽDC D 17, Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí a podle 

Ohlašovacího a svolávacího rozvrhu, uvedeného v předpise SŽDC D 17 – 1, Prováděcí 

opatření k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Dále též i podle 

zpracovaného ohlašovacího rozvrhu. Ohlášení musí obsahovat: 

 jméno a příjmení hlásící osoby, její pracovní zařazení, organizační složku; 

 místo vzniku mimořádné události a její stručný popis; 

 povětrnostní podmínky; 

 místo zasažené nebo ohrožené mimořádnou událostí, projevy události, druh 

a pravděpodobné množství uniklé látky;  

 subjekt, kterému již byla mimořádná událost ohlášena; 

 bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků mimořádné 

události učiněna. 

Osoba, které je ohlašována MU musí vznést zpětný dotaz na přítomnost NV nebo VRNV, 

pokud se tato informace v ohlášení již nevyskytla. 

Postupy do příjezdu JPO HZS SŽDC 

Předpis SŽDC č. 103 dále stanovuje postup do příjezdu JPO HZS SŽDC, případně dalších 

složek IZS, kdy je nutné, aby dotčení zaměstnanci OJ a další dotčené osoby 

spolupracovali, aby: 

 byly splněny podmínky vnitřního předpisu SŽDC k zajištění ochrany zdraví 

a bezpečnosti na místě MUŽP; 

 před příchodem úředního vyšetřujícího orgánu - Policie ČR, nedošlo k jakékoli 

manipulaci s vozy; 

 nedocházelo k manipulaci s obaly uloženými na nákladním voze. 

Zásady zajištění bezpečnosti osob při havárii s přepravou nebezpečných látek 

Zúčastnění zaměstnanci: 

 zajistí, aby nedošlo k ohrožení jeho osoby či jiných osob (např. zabezpečí v případě 

hořlavé látky v okruhu 20 m zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm apod.); 

 vyzvou ostatní osoby, aby se vzdálily z místa havárie. 
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1.7  Přehled důležitých kontaktů 

Kontakty na zaměstnance SŽDC (dispečer SŽDC, havarista SŽDC a bezpečnostní poradce 

SŽDC) a kontakty na ostatní důležité kontakty (obecní policie, Policie ČR, HZS, ZZS, 

havarijní služby, atp.).  

Tabulka musí obsahovat minimálně tyto údaje: pracovní zařazení, telefonní kontakt, adresa 

pracoviště, místo na poznámky. 

2. Grafická část 

Obsahuje situační schéma stanice a fotodokumentaci s vyznačením míst vhodných 

pro odstavení vozů s nebezpečnými látkami. 

2.1  Situační schéma železniční stanice Háj ve Slezsku 

 

Obr. 1: Situační schéma stanice Háj ve Slezsku 
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2.2  Foto mapa železniční stanice Háj ve Slezsku 

Kolej č. 4 

 

 

Obr. 2: Foto mapa koleje č. 4 

 

Kolej č. 5 

 

  

Obr. 3: Foto mapa koleje č. 5 
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3. Přílohová část 

Příloha č. 1 – Vzory bezpečnostních značek podle RID 

Vzor vycházející ze Směrnice SŽDC č. 112 pro plnění povinností provozovatele železniční 

infrastruktury podle RID. 

Příloha č. 2 – Tabulka dodatečných informací k bezpečnostním značkám podle RID 

Představuje dodatečné bližší informace k bezpečnostním značkám podle RID. 

Příloha č. 3 – Přehled dotčených nebezpečných věcí podle RID 

Seznam dotčených věcí podle vzoru ze směrnice č. 112. 

Příloha č. 4 – Orientační hodnoty možné velikosti zasaženého území při úniku 

přepravované nebezpečné látky 

Obsahuje tabulku orientačních hodnot možné velikosti zasaženého území při úniku 

přepravované nebezpečné látky a tabulku faktorů ovlivňujících velikost zasaženého území.  

Příloha č. 5 – Obecné postupy první pomoci zasaženým osobám 

Obsahuje obecné postupy první pomoci zasaženým osobám. 

4. Zdroje informací 

 Předpis ŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy. 

 Předpisu SŽDC D 17 pro hlášení a šetření mimořádných událostí a podle 

Ohlašovacího a svolávacího rozvrhu. 

 Předpis SŽDC č. 103 pro řešení ekologických škodních událostí. 

 Informace pro zpracovatele dokumentů podle směrnice SŽDC č. 112 pro plnění 

povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID.  

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2015 Sb. m. s., o přijetí změn Řádu 

pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je 

přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).  

 Mapové podklady dostupné z: maps.google.com 
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Příloha 3: Grafická část Interního nouzového plánu železniční stanice 

Ostrava-Kunčice 

2. Grafická část 

Obsahuje situační schéma stanice s významnými částmi stanice a fotodokumentaci 

s vyznačením míst vhodných pro odstavení vozů s nebezpečnými látkami. 

 

2.1  Situační schéma železniční stanice Ostrava-Kunčice 

 

 

Obr. 1: Situační schéma stanice Ostrava-Kunčice 
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2.2  Foto mapa železniční stanice Ostrava-Kunčice 

Koleje č. 10 a 12 

 

 

Obr. 2: Foto mapa kolejí č. 10 a 12 

 

Koleje č. 1Z a 2Z 

 

  

Obr. 3: Foto mapa kolejí č. 1Z a 2Z 


