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Anotace 

Rostek, P.: Případová studie železničního neštěstí ve Studénce. Bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB-TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zásahu základních složek integrovaného 

záchranného systému a kynologické skupiny při železničním neštěstí ve Studénce. První část 

bakalářské práce je teoretická a je věnována metodice sestavení případové studie a definici 

mimořádné události na dráze s chronologickým přehledem železničních neštěstí v ČR a ve 

světě. Druhá část se zabývá popisem tratí ve Studénce, vznikem mimořádné události a 

zásahem základních složek integrovaného záchranného systému. Ve třetí části se věnuji 

poznatkům ze zásahu, nastínění stávajícího stavu vyšetřování a odpovědnosti dotčených 

subjektů za vznik železničního neštěstí. V závěrečné části bakalářské práce jsou vyhodnoceny 

získané poznatky.  

Klí čová slova: případová studie, mimořádná událost, integrovaný záchranný systém, 

záchranné práce, železniční neštěstí. 

Annotation 

Rostek, P.: Case Study of the railway accident near the Studenka, Bachelor´s thesis. Ostrava: 

VŠB-TU, Faculty of Safety Engineering, 2009. 

Bachelor's thesis deals with description of the basic components of the integrated emergency 

system and cynology group in railway accident near the town Studénka. The first part is 

devoted to theoretical aspects of the methodology for compilation of case studies and the 

definition of an emergency on the runway with a chronological overview of the railway 

accidents in the Czech Republic and in the world. The second part deals with description of 

the line in Studénka, emergency event beginnig and the intervention of essential components 

of the integrated emergency system. The third part is giving the knowledge of the 

intervention, outlined the current status of investigation and accountability of the subjects 

concerned for the railway accident beginning. In the final part of the work are evaluated 

getting knowledge.  

Keywords: case study, emergency event, integrated emergency system, rescue work, railway 

accident. 
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1 Úvod 

Železniční neštěstí se stávají dnes a denně, kdekoli na světě, nevyjímaje Českou republiku. 

Železnice v posledních desetiletích musela projít nesčetnými změnami, aby mohla zaručit 

dnešní uspokojivou bezpečnost provozu, jakou pokládáme za přiměřenou, ve srovnáni 

s jinými riziky. Dnes, ale hlavně i v dřívějších dobách byla a je nejčastější příčinou 

železničních neštěstí selhání lidského faktoru. V rozvojových zemích, kde je technická úroveň 

železnic nižší a kde se setkáváme s nezodpovědným personálem, mají železniční srážky a 

vykolejení i několikrát do roka za následek stovky mrtvých, protože vozy jsou do krajnosti 

přeplňovány. Ale i na tratích ve vyspělých zemích, které jsou automaticky zabezpečovány, 

dochází občas k vykolejení, najetí vlaku na sebe nebo dokonce proti sobě. V pozadí však vždy 

stojí nejen selhání lidského faktoru, ale i nerespektování předpisů, dopravních návěstí apod. 

Většina nejtragičtějších železničních neštěstí se stává na jednokolejných tratích, kde je 

doprava řízena telefonickým dorozumíváním, kde chyba výpravčího nebo nerespektování či 

přehlednutí zákazu jízdy má zpravidla neodvratitelné následky. Nehod způsobených 

technickými nedostatky ve vyspělých zemích například závadami na pojezdech lokomotiv a 

vozů výrazně ubývá. Bohužel neubývá nehod na železničních přejezdech, na kterých se 

ovšem nejvíce podílejí řidiči motorových vozidel. 

Předmětem bakalářské práce je popis železničního neštěstí ve Studénce, které se stalo dne     

8. 8. 2008. Cílem práce je syntéza a analýzy dostupných informací týkajících se železničního 

neštěstí ve Studénce, zhodnocení zásahu základních složek integrovaného záchranného 

systému, kynologické skupiny a návrh opatření pro eliminaci zjištěných nedostatků. 

V bakalářské práci se nejprve z teoretického hlediska zaměřuji na definování případové 

studie, její samotné použití, metodiku pro její sestavení, druhy případové studie a souhrnu 

podkladů pro její sestavení. Následně popíši za pomoci legislativních podkladů vymezení 

pojmů a definic, týkajících se mimořádné události v drážní dopravě a chronologický přehled 

železničních neštěstí v České republice, ve světě a v Evropě. V další části práce vymezím 

seznam tratí ve Studénce, činnosti při rekonstrukci mostu a samotný vznik mimořádné 

události. Dále se budu zabývat činnostmi základních složek integrovaného záchranného 

systému, prováděním záchranných a likvidačních prací a dalšími nezbytnými činnostmi 

v místě neštěstí. V následující části práce charakterizuji uvedené poznatky, popíši návrhy a 

následná doporučení základních složek integrovaného záchranného systému. Nastíním 

stávající stav vyšetřování železničního neštěstí a odpovědnosti dotčených subjektů. 
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V závěrečné části bakalářské práce zhodnotím činnost základních složek integrovaného 

záchranného systému a kynologické skupiny a provedu návrh opatření. 

Cíle, které jsou stanoveny v bakalářské práci, jsou následující:  

• Popis železničního neštěstí ve Studénce. Syntéza a analýza dostupných 

informací týkajících se železničního neštěstí ve Studénce. 

• Zhodnocení průběhu zásahu základních složek integrovaného záchranného 

systému a kynologické skupiny. 

• Návrh opatření pro eliminaci zjištěných nedostatků. 

 

Bakalářská práce se opírá o legislativu platnou k 30. 4. 2009. 
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2 Rešerše 

PROCHÁZKOVÁ, Dana. Případová studie a metodika pro její sestavení. Časopis 112. 2008, 

č. 7, s. 1-14, ISSN 1213-7057. Dostupný z WWW: http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-

rocnik-vii-cislo-7-2008-410763.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D>. 

Článek uvedený v časopise 112 č. 7/2008 Případová studie a metodika pro její sestavení 

pojednává o základním použití případové studie, její metodiky, druzích podkladů pro její 

sestavení a samotnou tvorbu. Autorka se zabývá vymezením metodiky  

 

Colorado State University [online]. c1993-2009 [cit. 2009-04-10]. Dostupný z WWW: 

<http://writing.colostate.edu/guides/research/casestudy/index.cfm>. 

Článek zkoumá případovou studii formou kvalitativního popisného výzkumu, který se 

používá na jednotlivce, malé skupiny účastníků nebo skupiny jako celku. Článek vymezuje 

základní definice, týkající se případové studie, dále pak její historií, aplikaci metod, včetně 

sběru a analýzy dat. Tento článek v závěru zkoumá výhody a nevýhody při použití případové 

studie. 

 

TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. 1. vyd. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-

200-0986-8. s. 302. 

Autor v  publikaci objasňuje pozadí a příčiny nejhorších technických katastrof 20. století, 

jakými bylo např. potopení Titaniku, výbuch vzducholodě Hindenburg, katastrofy 

vysokorychlostního vlaku u Eschede. Samostatnou kapitolou pak autor uvádí nejtragičtější 

železniční neštěstí v České republice a ve světě. Kniha je vybavena fotodokumentací včetně 

závěrečného chronologického přehledu všech závažných technických katastrof za posledních 

100 let. 

 

POLEDNE, V. Aleš. Největší katastrofy 20. století. 1. vyd. Praha : Volvox Globátor, 2001. 

ISBN 80-7207-423-7. s. 153. 

Autor v publikaci popisuje největší katastrofy, které se odehrály, ve 20. století. Jsou zde 

popsány katastrofy přírodního a antropogenního charakteru. Samostatnou kapitolu tvoří 

v chronologickém přehledu největší železniční neštěstí ve 20 století. 
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Tragická železniční nehoda ve Studénce. Časopis 112. 2008, č. 9, s. 1-4, ISSN 1213-7057. 

Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-vii-cislo-9-2008-

691727.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d>. 

Článek v časopisu 112 popisuje zásah základních složek IZS v místě železničního neštěstí. Je 

zpracován do několika částí, počínaje samotným vznikem MU, činnostmi jednotlivých 

základních složek IZS až po poznatky ze zásahu, návrhy a doporučení. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, HANUŠKA, Zdeněk. Integrovaný záchranný 

systém. 2. vyd. Ostrava:SPBI 2007. 157 s. Edice SPBI Spektrum; sv. 40. ISBN 978-80-7385-

007-4. 

Publikace popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice, 

které se nazývají integrovaný záchranný systém. V příloze je pak text doplněn výkladem 

některých pojmů, které s danou problematikou souvisí a přehledem vyskytujících se zkratek, 

organizačními strukturami složek, atd. 
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3 Případová studie 

Pojem „případová studie“ (angl. „case study“) lze charakterizovat jako strukturovaný soubor 

znalostí, podporující místně a časově specifické rozhodnutí daného problému (tj. uspořádaný 

soubor znalostí o určitém problému nebo případu v daném a definovaném kontextu) s tím, že 

nejde o vyčerpávající a úplnou studii daného problému.[1] 

Případová studie je charakterizována obecně jako „detailní studium jednoho případu nebo 

několika málo případů“. Pedagogický slovník charakterizuje případovou studii jako 

výzkumnou metodu v empirickém pedagogickém výzkumu, při níž je zkoumání podroben 

jednotlivý případ (např. žák, malá skupina žáků, jednotlivá třída, škola apod.). Ten je detailně 

popsán a vysvětlován tak, že se dochází k takovému typu objasnění, jehož při zkoumán týchž 

objektů v hromadném souboru nelze dosáhnout.[2] 

3.1 Případová studie a její použití 

Případová studie se používá asi od 20. století v mnoha oborech lidské činnosti, např. 

medicíně, sociálních vědách, programování, knihovnictví, architektuře, antropologii, 

bankovnictví, terénní průzkumu apod.[1] 

Případová studie slouží k získání detailnější informace o řešení určitého problému v určitém 

kontextu, než v případě aplikace statistické analýzy dat, jejímž výsledkem je optimální řešení 

pro mnoho možných variant místně a časově specifických řešení. Oproti tomu např. statistické 

metody lze použít jen pro případy, u kterých jsou k dispozici homogenní a reprezentativní 

datové soubory.[1] 

Případová studie popisuje a zdůvodňuje reálnou zkušenost získanou ze života v předmětné 

oblasti. Předmět rozhodnutí je druhotný, protože cílem případové studie je demonstrovat 

proces efektivního a neefektivního rozhodnutí.[1] 

Kvalita případové studie se odvíjí od znalostí a životních zkušeností zpracovatele případové 

studie. Pro samotnou tvorbu případové studie je nutná motivace, hlavní myšlenka a metodika. 

Aby případová studie měla nějakou vypovídací hodnotu, tak musí být dostatečně detailní a 

komplexní. Musí navrhnout alternativní řešení ke každému sledovanému případu. Případová 

studie by měla být nadále jednoduchá nebo komplexní, je-li sledováno několik oddělených 

případů. U komplexní případové studie musí být vždy vysvětlující logika, která propojuje 

jednotlivé případy do celku, spojeného s předmětem komplexní studie.[1] Generalizovat 
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výsledky jednoduchých případových studií, které byly vytvořeny odděleně s cílem vytvořit 

výsledky pro komplexní případovou studii, je možné jen teoreticky.[3] 

Případové studie, které se opírají o kvantitativní statistická data, jsou používány k identifikaci 

nových proměnných a nových otázek pro další výzkum. Vyhodnocení případové studie může 

zahrnovat jak proces, tak výsledky a může vycházet, jak z kvantitativních, tak i 

z kvalitativních dat. Případové studie obsahující kvalifikované místně a časově specifické 

řešení určitého problému nebo případu, jsou vhodným nástrojem pro podporu rozhodování a 

řízení.[1] 

Případová studie dle odborné literatury může být definována jako strategie výzkumu a nebo 

jako empirické šetření, které zkoumá jev v reálných životních souvislostech. Je založena na 

zkoumání procesu, ve kterém může uvnitř i vně systému dojít, v mezních bodech ke vzniku 

několika alternativ dalšího průběhu procesu.[1] 

Dělí se na vyhledávání: 

• extrémních případů, 

• kritických případů (strategických), 

• paradigmatických (vzorových) případů. 

Případová studie umožňuje hluboké a systematické hodnocení případů. Opírá se o cílený sběr 

a zpracování dat, analýzu získaných informací a vytvoření znalostí na základě zpracování dat 

a posouzení výsledků v souvislostech.[1] 

3.2 Druhy případových studií 

Druhy případových studií můžeme rozdělit podle přístupu k problému a obsahu. Dělí se 

na výzkumné, vysvětlující a popisné: 

• Výzkumná případová studie se používá při sestavování pilotních projektů. Je 

vhodně použitelná v případech s typickými charakteristikami. Výzkumná studie 

nemusí mít záměry a cíle, ale postačí jen účel a kritéria, na které se soustředí.  

• Metodika pro sestavení vysvětlující případové studie se používá při stanovení 

příčin určitého děje. 

•  Metodika pro sestavení popisné případové studie je vhodná k popisu možností 

nebo problémů, které lze v daném případě očekávat. Metodika vyžaduje, aby 
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vyšetřovatel začal nejdříve s popisem teorie nebo bude čelit možnostem, že 

problémy nastanou během projektu.[1,3] 

Další rozdělení případové studie se dělí na výzkumné, kumulativní a kritické: 

• Výzkumné případové studie představují pilotní studie. Jejich cílem je 

identifikovat otázky, vybrat veličiny pro měření před zahájením hlavního 

šetření/výzkumu. Primárním nedostatkem tohoto typu studie je skutečnost, že 

prvotní výsledky se mohou zdát dostatečně přesvědčivé, a mohou být předčasně 

vydávány za závěry.[3] 

• Kumulativní případové studie jsou zaměřeny na jeden případ v různých 

kontextech, sloužící ke sdružování informací o určitém problému/případu a jeho 

kontextu, které jsou sebrané z několika stran v různých časových okamžicích. Jsou 

důležité z toho důvodu, že sběr a posouzení existujících informací z minulých 

případových studií dovolí jistou generalizaci, bez dalších nákladů a dalších nároků 

na čas.[1,4] 

• Kritická případová studie posuzuje sledovaný problém/případ v určitém 

kontextu z několika stran a nesnaží se o generalizaci. Tato metoda se soustřeďuje 

na odhalení příčin a následků.[1,4] 

3.3 Metodika pro sestavení případové studie 

Metodika pro sestavení případové studie je založena na metodě, kterou se provádí kvalitativní 

analýza dat- s cílem získat znalosti. Je nejlepší metodou pro pochopení komplexních 

problémů nebo objektů. Výhodou metodiky pro sestavení případové studie jsou dále uvedené 

skutečnosti: 

• umožňuje pochopení složitých situací, 

• lze ji aplikovat na reálné situace v životě, 

• výstupy jsou snadno dostupné pro další uživatele prostřednictvím závěrečné 

zprávy, kterou obvykle nazýváme případovou studií. 

Metoda pro sestavení případové studie je podrobnou kontextovou analýzou omezeného počtu 

případů nebo podmínek a jejich vztahů. Případ je chápán jako popis kontextu rozhodovací 

situace a vlastního rozhodnutí. Metoda na sestavení případové studie obsahuje tří zásady 

kvalitativní metody, a to popis, pochopení a vysvětlení problému a kontextu, ve kterém se 



 

8  

problém řeší. Metoda pro sestavení případové studie pouze zviditelňuje možné alternativy. 

Tato metoda nemá požadavek na minimální počet alternativ v daném případě. Metoda pro 

sestavení případové studie je vícekriteriální analýza systému, tzn. sledují se nejen prvky 

systému, ale i interakce mezi nimi. Metoda do každé případové studie včleňuje jistou 

analytickou strategii, která vede k přesnějším výsledkům. Obvykle se používají dvě strategie, 

jedna spoléhá na teoretické záměry v předmětu studie a druhá spočívá ve vytvoření rámce pro 

řešení případové studie.[1] 

Odlišení metodiky pro sestavení případové studie od jiných metod 

Případová studie se soustřeďuje na problému/případu, který je rozhodován v určitém kontextu 

a cílem rozhodnutí je vybrat jednu z možných variant rozhodnutí. V tomto pojetí se vytváří 

strukturální model, pomocí něhož se získává místně a popř. i časově specifické řešení 

předmětného problému/případu. Metodika pro sestavení případové studie se zaměřuje jen na 

otázky- jak a proč? Další metody, kterými jsou průzkum/posudek/mapování/znalecká zpráva, 

jsou kvantitativní a jsou zaměřené na otázky kdo, co, kde, jak mnoho, jak často a kolik.[1] 

3.4 Podklady pro případovou studii 

Výsledek aplikace metodiky na sestavení případové studie závisí na datech, informacích a 

znalostech. Informace získáme z dat zpracováním objektivní a průkaznou metodou. Znalosti 

se pak odvodí z informací průkaznou metodou. Data pro případovou studii tvoří, kvalitativní i 

kvantitativní údaje spojené se sledovaným problémem/případem a jeho kontextem.[1,3] 

Zdroje pro sběr dat pro zpracování případové studie zahrnují: 

• Spisy/dokumenty - mohou být dopisy, programy jednání, úřední dokumenty,  

novinové články nebo jiné dokumenty, které se přímo vztahují k šetření případu. 

Dokumenty jsou užitečné pro vytváření závěru o události. V rukou nezkušeného 

vyšetřovatele mohou vést k falešným závěrům. 

• Archivní záznamy - jsou služební záznamy, organizační záznamy, seznamy 

účastníků, data z průzkumných šetření atd. Vyšetřovatel musí být velice opatrný 

v hodnocení přesnosti záznamů před jejich použitím. Je pravdou, že i když 

záznamy jsou kvantitativní, tak nemusí být přesné. 

• Rozhovor - je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací pro případové studie. 

Je několik forem rozhovorů, a to: otevřený, ukončený, soustředěný, strukturovaný 

nebo přehledný. V otevřeném rozhovoru jsou klíčoví respondenti požádáni o to, 
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aby komentovali určité události. Zpracovatel případové studie nesmí být závislý na 

jednom respondentovi, musí najít více zdrojů pro ověření hodnověrnosti 

informace, který je od jednoho respondenta. Soustředěný rozhovor je používán 

tehdy, kdy je respondent dotazován v krátkých časových periodách, obvykle 

odpovídáním na sadu otázek. Tato technika je často užívána v potvrzení sbírky dat 

z jiných zdrojů. Strukturovaný rozhovor je podobný průzkumu a je používán 

v případech komplexní případové studie. Otázky jsou detailní a jsou připraveny 

předem. 

• Přímá pozorování a měření - jsou shromažďována tehdy, když se prohlídka 

terénu uskutečňuje během zpracování případové studie. Musí být buď jednoduché 

jako náhodný sběr dat, nebo ve formě formálních protokolů, které klasifikují a 

zaznamenávají chování účastníků procesu rozhodování ve vztahu k řešenému 

problému.  

• Fyzické artefakty - mohou být nástroje, příručky nebo jiné další fyzické 

důkazy, které mohou být soustředěny během terénního průzkumu.[3] 

Je velice důležité mít na paměti, že ne všechny zdroje jsou významné pro všechny případové 

studie.[3] 

3.5 Výhody a nevýhody použití případové studie 

Výhody 

Zastánci většiny případových studií poukazují na to, že případové studie produkují mnohem 

více podrobnějších informací, než jaké jsou k dispozici pomocí statistické analýzy. Zastánci 

také trvají na tom, že zatímco statistické metody by mohly být schopné řešit situace, kde 

chování je homogenní a rutinní, případové studie jsou potřebné k řešení tvořivosti, inovace a 

souvislosti. Další silnou stránkou případové studie je její flexibilita. Případová studie je 

poměrně flexibilní metoda vědeckého výzkumu. Vzhledem k tomu, že v projektu návrhu je 

kladen důraz na průzkum, než na předpis nebo predikci, vědci jsou relativně volnější při 

zjišťování a řešení problémů, které se objeví v jejich experimentech.[4] 

Nevýhody 

Odpůrci případové studie argumentují tím, že jsou obtížně zobecnitelné, a to z vlastní 

zaujatostí a také proto, že se opírají o kvalitativní subjektivní údaje, zobecnitelné jsou pouze 

v určitém kontextu. Mezi další slabé stránky patří etické aspekty. Výzkumníci vedoucí 
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případovou studii by měli vzít v úvahu některé etické otázky. Například mnoho výchovných 

případových studií je často financováno lidmi, kteří mají buď přímo nebo nepřímo vliv nad 

studovaným a prováděným šetřením. Tento střet zájmů může bránit důvěryhodnosti studie.[4] 
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4 Železniční neštěstí  

4.1 Definice podle zákona o drahách 

Podle § 49 zákona o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění od 1.7.2008, ve znění 

pozdějších předpisů: 

Mimořádná událost v drážní dopravě (dále jen „MU“) je závažná nehoda, nehoda nebo 

ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost 

provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo 

ohrožuje životní prostředí.[5] 

Závažnou nehodou v drážní dopravě se rozumí srážka nebo vykolejení drážních vozidel, ke 

kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy na 

zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu.[5] 

Nehodou v drážní dopravě je událost, k níž došlo v souvislosti s provozováním drážní 

dopravy s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody. Jiné MU se považují za 

ohrožení.[5] 

Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni: 

• neprodleně oznámit každou MU v drážní dopravě Drážní inspekci a současně 

každou závažnou nehodu a nehodu v drážní dopravě PČR, 

• zajistit místo MU a provést dokumentaci stavu v době vzniku MU, 

• zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní 

dopravy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti a Drážní inspekce vydala k uvolnění 

dráhy souhlas, 

• zjistit příčiny a okolnosti vzniku MU v drážní dopravě v případech 

stanovených prováděcím právním předpisem a učinit opatření k jejich předcházení, 

• odstranit zjištěné nedostatky při vzniku MU, jejich příčiny a škodlivé následky 

a ve stanovených termínech přijímat opatření určená k předcházení vzniku MU.[5] 
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4.2 Historie železničních neštěstí v ČR  

Tabulka 1: Nejtragičtější železniční neštěstí v ČR [6,7] 
Železniční neštěstí Datum Místo Mrtví  Zranění Příčina 

v Zaječí 18.9.1928 stanice Zaječí 24-26 Neznámo srážka rychlíku s nákladním vlakem 

u Znosimi 2.7.1932 u zastávky Znosim   10 15 čelní srážka dvou osobních vlaků 

u Podivína 21.12.1950 u Podivína na Břeclavsku 10 15 rychlík se na přejezdu srazil s autobusem 

v Suchdolu nad Odrou 26.8.1952 Suchdol nad Odrou na Novojičínsku 12 108 vykolejení rychlíku 

u Šakvic 24.12.1953 u Šakvic 103 83 srážka rychlíku a osobního vlaku na trati Brno-Břeclav 

na Dluhonické spojce 7.8.1956 na Dluhonické spojce u Přerova 7 56 rychlík narazil do stojícího nákladního vlaku 

mezi Broumovem a Bylnicí 28.4.1957 mezi Broumovem a Bylnicí 10 6 srážka osobního vlaku s ujetými nákladními vagóny 

u Stéblové 14.11.1960 mezi Stéblovou a Čeperkou  118 100 srážka osobního vlaku s motorovým vlakem 

u Vrbna pod Pradědem 27.8.1961 u Vrbna pod Pradědem 19 17 srážka osobního vlaku s ujetými nákladními vagóny 

v Hloubětíně 21.9.1965 zastávka Praha - Hloubětín 14 70 srážka nákladního vlaku s osobním vlakem 

v Deštnici  2.5.1966 Deštnice na Lounsku 10 37 na přejezdu narazila lokomotiva do nákladního auta 

v Bezděčíně 28.7.1969 obec Bezděčín u Mladé Boleslavi 23 29 srážka osobního vlaku s autobusem 

u Valašského Meziříčí 23.2.1970 nedaleko Valašského Meziříčí 11 15 srážka osobního vlaku s lokomotivou 

u Říkonína  11.12.1970 Říkonín u Tišnova na Brněnsku 31 18 srážka expresu s vykolejenými vagóny 

u Nových Kopist 9.11.1989 u Nových Kopist na Litoměřicku 6 50 rychlík narazil do stojícího osobního vlaku 

u Spálova 25.8.1990 u obce Spálov na Semilsku 14 32 osobní vlak se střetl s manipulační soupravou 

u Krouny 24.6.1995 mezi Poličkou a Skutčí na Chrudimsku 19 4 osobní vlak se srazil se čtyřmi nákladními vagóny 

u Nové Jezné 24.12.2000 u Nové Jezné na Plzeňsku 1 8 srážka osobních vlaků 

u Vojkovic 10.5.2002 u Vojkovic na Karlovarsku 1 14 srážka vojenského nákladního vlaku s nákladním vlakem 

u Blatnice 22.6.2004 u Blatnice na Strakonicku 2 29 čelní srážka dvou osobních motorových vlaků 

u Želenice 1.10.2005 u Želenice na Mostecku 1 4 srážka dvou nákladní vlaků 

Čerčany 14.7.2007 nádraží v Čerčanech na Benešovsku 1 5 srážka rychlíku s pantografem 

u Vodňan 1.7.2007 u Vodňan na Strakonicku 0 13 čelní srážka dvou osobních vlaků 
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u Studénky 8.8.2008 u Studénky na Novojičínsku 6 64 rychlík narazil do zborcené mostní konstrukce 

V tabulce č. 1 je uveden chronologický přehled nejtragičtějších železničních neštěstí v ČR od roku 1928. [6,7] 

4.3 Největší železniční neštěstí ve 20. století ve světě 

Tabulka 2: Největší železniční neštěstí ve 20. století ve světě [8,9] 
Železniční neštěstí Datum Země Mrtví  Zranění Příčina 

u města Gretna 22.5.1915 Skotsko 227 - - 
v Modane 12.12.1917 Francie 543 - - 
v Solernu 2.3.1944 Itálie 521 - - 
u města Dwór 22.10.1949 Polsko 200 - - 
u Šakvic 24.12.1953 Česká republika 103 83 srážka rychlíku s osobním vlakem 
Guadalajára 3.4.1955 Mexiko 300 - - 
v Montgomery 29.9.1957 Pákistán 250 - - 
Stéblová na Pardubicku 14.11.1960 Česká republika 118 110 srážka dvou osobních vlaků 
u města Benevides 1.2.1970 Argentina 250 - srážka dvou osobních vlaků 
u Langa - Langy 16.2.1970 Nigérie 114 - osobní vlak se zřítil do propasti 
v tunelu Soissonu 16.6.1972 Francie 107 - srážka dvou vlaků v tunelu 
u Saltlly 6.11.1972 Mexiko 208 1100 vykolejení rychlíku 
u města Cotonu  15.11.1974 Benin 200 - srážka dvou osobních vlaků 
na trati Mombasa - Nairobi 29.11.1976 Keňa 900 - vykolejení rychlíku 
v Manikgandžu 6.6.1977 Bangladéš 200 - zřícení rychlíku do řeky Jamuny 
u řeky Bagmati 5.6.1981 Indie 800 1000 sedm vagónů osobního vlaku se zřítilo do řeky 
ve státě Madhjapradéš 16.8.1984 Indie 104 - zřícení mostu pod projíždějícím osobním vlakem 
trať Deredawa - Awwaš 14.1.1985 Etiopie 500 - vykolejení rychlíku a následné zřícení do propasti 
u Pubailu 15.1.1989 Bangladéš 170 1000 čelní srážka rychlíků 
mezi Samarou a Ufou 3.6.1989 Rusko (SSSR) 575 - výbuch zkapalněného plynu zasáhl projíždějící osobní vlaky 
ve vesnici na jihu Pákistánu 4.1.1990 Pákistán 285 - srážka expresu se stojícím vlakem 
u Jakarty 3.11.1993 Indonésie 150 300 čelní srážka vlaků 
u města Lubango 22.9.1994 Angola 140 - vykolejení nákladního vlaku  
na severu Bangladéše 13.1.1995 Bangladéš 150 - srážka dvou osobních vlaků 
u města Fírúzabádu 20.8.1995 Indie 275 400 nesprávně nastavené návěstí, srážka dvou rychlíků 
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u nádraží Piacenza 12.12.1997 Itálie 50 30 vykolejení vlaku (Pendolino) 
na předměstí Yaoundé 17.2.1998 Kamerun 150 - srážka vlaku s cisternami s benzínem 
u obce Eschede 3.6.1999 Německo 100 190 vykolejení rychlovlaku Intercity Express 
u Bourbonnais 15.4.1999 USA 11 127 srážka vlaku s nákladním tahačem 
u Gaisalu 2.8.1999 Indie 285 1000 čelní srážka dvou expresů 
Paddingtonské nádraží 5.10.1999 Anglie 70 - srážka dvou rychlíků poblíž nádraží 

V tabulce č. 2 je uveden chronologický přehled železničních neštěstí ve 20. století ve světě. V německý mluvících zemí bylo železniční neštěstí 

ve Studénce spojováno s události, která se odehrála 3. 6. 1999 v Německu u obce Eschede.[8,9] 

4.4 Nejtragičtější železniční nehody v Evropě 2003-2008  

Tabulka 3: Nejtragičtější železniční neštěstí v Evropě od 2003-2008 [10] 

Železniční neštěstí Datum Země Mrtví  Zran ění Příčina 

Chinchilla u města Albacete 3.7.2003 Španělsko 19 40 srážka rychlíku s nákladním vlakem 

u města Schrozberg, Bádensko - Württenbersko 11.7.2003 Německo 6 25 srážka dvou vlaků na jednokolejné trati 

u Readingu 6.11.2004 Velká Británie 7 150 střet vlaku s automobilem na žel. přejezdu 

u Boloně 7.12.2005 Itálie 17 50 srážka osobního vlaku s nákladní soupravou 

u Bioce severně u Podgorice 23.6.2006 Černá hora 44 200 vykolejení osobního vlaku a následné zřícení do rokle 

u Lingenu 22.6.2006 Německo 23 10 havárie rychlostního magnetického vlaku Transrapid 

u Zouftgenu 6.11.2006 Francie 6 16 srážka osobního vlaku s nákladním 

u Červen Brjag 29.2.2008 Bulharsko 8 9 požár ve vlaku 

u města Mesinges 2.6.2008 Francie 7 30 náraz osobního vlaku do školního autobusu 

V tabulce č. 3 je uveden chronologický přehled nejtragičtějších železničních neštěstí v Evropě od roku 2003-2008.[10] 
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5 Železniční neštěstí ve Studénce 

5.1 Železniční dopravní sítě ve Studénce 

Městem Studénka prochází trať 270, která je součástí třetího železničního koridoru a částečně 

i prvního a druhého, dále pak tratě s číselným označením 279 a 325. Na obr. č.1 jsou 

znázorněny zmíněné tratě.  

 

Obrázek 1: Mapa železničních tratí [11] 

Železniční trať ((Praha) - Česká Třebová – Přerov - Bohumín) nesoucí číselné označení 270 je 

důležitá železniční trať spojující Prahu se severní Moravou, Polskem a Slovenskem. Celá trať 

v úseku Praha, hlavní nádraží - Bohumín měří 364 km při úvraťové jízdě přes stanici Přerov 

(350 km po tzv. Dluhonické spojce mimo Přerov). Trať je v celé své délce elektrizovaná a 

dvoukolejná, úsek Praha-Běchovice-Poříčany je trojkolejný, je součástí třetího železničního 

koridoru, částečně také prvního a druhého.[12] 

Železniční trať 279 (Studénka-Bílovec) měří 7 km a jedná se o lokální trať místního významu, 

slouží pouze pro osobní přepravu.[12]  
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Železniční trať 325 (Studénka-Veřovice) měří 27 km a jezdí na ní pravidelně osobní a 

nákladní spoje Českých drah v celém úseku. Na tuto trať dále navazuje trať 270 (Bohumín – 

Ostrava – Přerov – Olomouc - Zábřeh na Moravě - Česká Třebová - Praha), následuje trať 279 

(Studénka-Bílovec) a nakonec trať 323 (Ostrava, hlavní nádraží – Frýdek–Místek - Frýdlant 

nad Ostravicí - Valašské Meziříčí).[13] 

5.2 Činnosti na rekonstrukci mostu  

Dne 16. dubna 2008 započala rekonstrukce silničního mostu ev. č. 464-014 přes trať ČD ve 

Studénce na silnici II/464. Most vedoucí přes železniční trať na okraji Studénky, pochází 

z roku 1961. Důvodem rekonstrukce mostu byl velmi špatný stav mostní konstrukce.[14] 

Součástí rekonstrukce mostu je i rekonstrukce silnice II/464 v úseku Mošnov-Studénka-

Bílovec. Prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MÚK“) se silnicí III/4809 

Mošnov-jih a silnicí II/464 dojde k napojení navrhované silnice I/58 na dálnici D 47. Vlastní 

napojení na dálnici D47 umožní přeložka silnice II/464 (obchvat Bučovic). Majitelem mostu 

je Moravskoslezský kraj, který je také investorem rekonstrukce. Termín dokončení 

rekonstruovaného mostu byl stanoven na 15. října 2008. Dodavatelem stavby byla společnost 

ODS-Dopravní stavby Ostrava a.s. (dále jen „ODS-DSO“) Dodavatelská firma ODS-DSO 

a.s., si najala na provedení určených prací dvě subdodavatelské firmy, a to firmu Bögl & 

Krýsl a ostravskou firmu Katanreb, s.r.o.[10,15,16] 

Nosná konstrukce mostu byla pomocí speciálního zařízení částečně vysunuta mimo stávající 

mostní objekt. Etapovitě byla provedena demolice mostovky. Následně bylo provedeno nové 

spřežení železobetonové desky, a poté měla být nosná konstrukce mostu zasunuta na původní 

místo a dále měl být proveden kompletní mostní svršek. Před zpětným uložením nosné 

konstrukce měla být provedena sanace úložných prahů a osazení nových ložisek. Spodní 

stavba mostu měla být sanována. Součástí stavby měly být přeložky veřejného osvětlení a 

kanalizace. Současně měla proběhnout přeložka zařízení ČEZ Distribuce a.s. Stavba si 

vyžádala úplnou uzavírku silnice II/464 a silniční provoz byl odkloněn po schválené objízdné 

trase.[16] 

5.3 Vznik mimořádné události 

Mezinárodní rychlík EC 108 Comenius vyjel dne 8. srpna 2008 v 07.00 hodin z města Krakov 

v Polské republice. Na území České republiky byly v železniční stanici Bohumín odpojeny 

dva vozy, směřující dále do Vídně jako součást mezinárodního rychlíku EC 103 Polonia. 
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Zároveň bylo k soupravě EC 108 Comenius připojeno šest vozů, které do Bohumína přijely 

z železniční stanice Karviná hlavní nádraží s cílovou stanicí v Praze. Souprava o deseti 

osobních vozech, tažená elektrickou lokomotivou (číselné označení 151.018) má pravidelný 

odjezd z Bohumína v  09:50 hodin a železniční stanicí Studénka, kde nezastavuje, má 

pravidelný průjezd v cca 10:21 hodin. V cca 10:42 hodin pak má touto stanicí projet 

následující mezinárodní rychlík EC 103 Polonia. Dne 8. 8. 2008 měl EC 108 Comenius 

zpoždění okolo 8 až 10 minut a železniční stanicí Studénka, která se nachází na trati 2. 

koridoru sítě ČD (Petrovice u Karviné - Břeclav), projížděl v 10:30 hodin. Okolo jednoho 

kilometru za železniční stanicí Studénka probíhala od dubna 2008 rekonstrukce mostu 

(nadjezdu) na silnici č. 464 (Bučovická ulice).[17] 

 

Obrázek 2: Místo nehody [10] 

Z dosud nezjištěných (nepotvrzených) příčin došlo v době, kdy vlak projížděl železniční 

stanicí Studénka k pádu mostní konstrukce na trať. Čas pádu mostní konstrukce lze poměrně 

přesně určit s ohledem na výpadek elektrické energie v 10:30:08 hodin (tento čas byl 

zaznamenán záznamovým zařízením ČD).[17] Na obrázku č. 2 je znázorněno místo 

železničního neštěstí.[10] 

Strojvedoucí vlaku EC 108 Comenius uviděl zhoupnutí mostní konstrukce a následné 

zborcení na železniční trať, v několika sekundách, které zbývaly do nárazu, stačil použít 

rychlobrzdu, zatroubit a utéci z řídícího stanoviště do strojovny (její střední rám je nejpevnější 

místo lokomotivy). Podle záznamu rychlosti, získaného při vyšetřování z lokomotivy, bylo 

brzdění zahájeno v rychlosti 134 km/h (maximální povolená rychlost v tomto úseku je 140 

km/h) a k nárazu došlo po ujetí 452 metrů od počátku brzdění v rychlosti 90 km/h.[17,18] 
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Pád mostu byl rovněž zaregistrován strojvedoucím nákladního vlaku připraveného k odjezdu 

v bezprostřední blízkosti železniční stanice, který ihned radiostanicí informoval výpravčího 

stanice, že kolem něj projel EC 108 Comenius a v průběhu několika sekund narazil do zřícené 

konstrukce mostu.[17] 

5.4 Situace bezprostředně po nehodě 

 

Obrázek 3: Letecký pohled na místo neštěstí[20] 

Na obrázku č. 3 je znázorněn letecký pohled na místo neštěstí.[18] Lokomotiva po nárazu 

přeskakuje rekonstruovaný most a dochází k roztržení vlaku, vagón č. 1 se nárazem láme a 

míjí lokomotivu zprava. Vagóny č. 2–10 míjejí lokomotivu zleva, nepřevrhnou se mj. díky 

odstavenému nákladnímu vlaku.. Strojvedoucí se zachrání únikem do strojovny. Nehoda má 

fatální následky zejména pro cestující ve vagónech č. 1, 2, 3.[20] 
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6 Záchranné a likvidační práce 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen „IZS“), ve znění 

pozdějších předpisů se rozumí: 

Záchrannými pracemi činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou události, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.[21] 

Likvidačními prácemi činnosti k odstranění následků způsobených MU.[21] 

Pro tuto práci jsem si vybral zásah základní složek IZS a dále pak nasazení kynologické 

skupiny ve Studénce. Základními složkami jsou Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky 

požární ochrany zařazené v plošném pokrytí území kraje, dále Policie ČR a Zdravotnická 

záchranná služba.  

Základní složky IZS jsou páteří systému, neboť zajišťují: 

• nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku MU, ohlášením MU se 

systém spouští, a ohlásí, tedy spustit IZS může každý občan ohlášením MU na 

tísňové telefonní číslo (150, 155, 158, 112), 

• vyhodnocení MU, tím se rozumí odhad ohrožení vyplývající z MU a odhad 

potřebných sil a prostředků, 

• neodkladný zásah v místě MU, za tímto účelem rozmisťují základní složky IZS 

své síly a prostředky po celém území ČR.[22] 

Událost byla ohlášena několika volajícími dne 8. 8. 2008 mezi 10:31 a 10:33 hodin na tísňové 

linky „150“ a „112“ (Centrum tísňového volání Ostrava dále jen „CTV“). Z oznámení 

vyplývalo, že se zřítil opravovaný silniční most přes železniční trať Bohumín-Přerov (silnice 

č. 464 Bučovická ulice) a do něj narazil projíždějící vlak. CTV předalo informaci na místně 

příslušné sektorové operační středisko HZS MSK (dále jen „SOPIS“) ve Frýdku-Místku a 

zároveň na operační středisko Zdravotní záchranné služby (dále jen „ZZS“) v Novém Jičíně, 

kde již bylo potvrzeno přijetí událostí cestou Policie ČR (dále PČR).[17] 

6.1 Zásah HZS 

Prvotní informace, které obdrželo operační a informační středisko (dále jen „OPIS“) HZS 

v 10:31 hodin, hovořily o zřícení mostu na jedoucí vlak. V 10:34 hodin byly na místo události 
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vyslány jednotky HZS MSK ze stanic Bílovec a Nový Jičín. V 10:38 hodin byl o události 

informován krajský řídící důstojník (dále jen „KŘD“) plk. Ing Zdeněk Nytra, ředitel HZS 

MSK.[17] 

Jako první dorazila na místo události jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) 

ve Studénce (kategorie JPO II.) v 10:41 hodin. V 10:47 hodin přijela na místo události 

jednotka HZS MSK ze stanice Bílovec a v 10:49 hodin jednotka HZS MSK se stanice Nový 

Jičín, jejíž velitel převzal velení zásahu složek IZS.[17] 

Po prvotním vyhodnocení situace na místě a zjištění, že následkem nárazu vlaku do spadlé 

mostní konstrukce došlo k roztržení vlaku a vykolejení lokomotivy a několika vagónů, 

vyhlásil velitel zásahu (dále jen „VZ“) v 10:53 hodin III. stupeň poplachu IZS.[17] 

Bylo zjištěno, že první dva vagóny jsou značně poškozeny, že je velký počet zraněných a na 

provedení záchranných a likvidačních prací bude potřeba velké množství techniky. Velitel 

zásahu odhadl počet zraněných na 100 osob a počet obětí na 10. Na základě prvotních 

informací a také na odhadu VZ byly povolány další jednotky HZS MSK, HZS Správy 

železniční dopravní cesty (dále jen „HZS SŽDC“) a JSDH obcí v celkovém počtu 22 jednotek 

se 45 vozidly a celkem se 151 hasiči.[17] V tabulce č. 4 je uveden celkový souhrn sil a 

prostředku HZS, HZS SŽDC a JDSH. Dále je zde uveden i čas příjezdu a odjezdu 

jednotlivých jednotek při zásahu.[23] 

Tabulka 4: Síly a prostředky HZS, HZS SŽDC a JSDH [23] 
Přehled sil a prostředků HZS MSK, HZSP, JSDH 

Jednotka  Prostředky  Síly příjezd k MU Odjezd z místa MU 
HS Bílovec CAS 24 Atego 4 10:47 12:44 
HS Nový Jičín CAS 24 Atego 4 10:49 14:25 
HS Ostrava- Zábřeh CAS 27 Dennis 6 11:22 21:57 

CAS 27 Dennis 5 11:16 21:11 
PPLA 2 12:08 13:31 
AJ 28 T815 2 11:47 16:32 
VYA MB-Bison 2 11:18 16:33 
PAD MB-Sprinter 1 11:22 16:33 
Autobus Karosa 1 18:03 22:03 
KA MB-Actros 2 11:15 20:44 
Kontejner technický-V308 x 11:15 21:20 
MOS MB-Sprinter 2 12:40 20:33 
Kontejner štábní-V x 12:10 20:33 
Kont. nouzového přežití-V x 12:10 19:19 
KA MB-Atego 2 12:10 20:32 
KA MB-Actros 2 11:31 21:12   
KA MB-Actros x 22:05 21:12 

HS Ostrava-Fifejdy CAS-27 Dennis 5 11:58 15:52 
HS Ostrava-Přívoz CAS-27 Dennis 6 11:16 13:37 
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HS Frýdek-Místek CAS 24 T815 4 11:22 12:50 
  KA Nissan 2 11:52 14:08 
HS Opava CAS K25 LIAZ 2 12:36 12:45 
HZS SŽDC, s.o. Ostrava CAS 32 T815 3 10:53 1:55 
  RZA Nissan Patrol 2 10:53 1:55 
  NA Avia 1 21:30 1:55 
  VEA N-Almera 1 10:59 2:24 
SDH Studénka DA12 AVIA 4 11:49 19:22 
  DA12 AVIA   21:06 1:58 
  DA12 AVIA 3 10:43 14:16 
  CAS 25 Š706 RTH 6 10:44 13:57 
  CAS 32 T148 7 10:52 14:21 
  TA Avia 3 21:06 1:58 
  CAS 8 AVIA 6 10:41 14:20 
SDH Vratimov CAS K25 LIAZ 8 11:48 13:10 
SDH Sedlnice CAS 32 T 138  3 11:17 12:47 
  NA-Nissan 4 11:10 12:47 
SDH Klimkovice CAS 15 MAN 6 11:45 12:44 
SDH Slatina CAS 25 Š706 RTHP 4 11:30 12:37 
SDH Tísek CAS 32 T 148 3 11:46 12:38 
  DA 12 AVIA 4 11:46 12:38 
SDH Bílovec CAS 24 T 815 7 11:10 12:44 
  DA 12 AVIA 3 21:08 1:58 
SDH Petřvald CAS 32 T 148,   5 10:58 13:16 
  OAFiat-Ducato 4 10:58 13:16 
SDH Příbor CAS 32 T 148 5 10:56 12:44 
  CAS 8 AVIA 4 11:16 12:44 
SDH Fulnek CAS 32 T 815   4 10:57 13:08 
  CAS 32 T 148 2 10:57 13:08 
  DA 12 VW 3 10:48 12:39 
SDH Suchdol na Odrou CAS 25 Š706 RTHP 3 11:23 12:51 

V 10:55 hodin vyjel na místo události ředitel HZS MSK plk. Ing. Zdeněk Nytra. V průběhu 

cesty telefonicky informoval hejtmana MSK Ing. Evžena Tošenovského, ředitelé Územního 

střediska záchranné služby MSK (dále jen „ÚSZS MSK“) MUDr. Romana Gřegoře a 

náměstka ředitele PČR Správy Severomoravského kraje plk. Mgr. Petra Lessyho. Po příjezdu 

na místo události a kontaktu s VZ a s ředitelem územního odboru HZS MSK Nový Jičín 

ustanovil plk. Ing. Zdeněk Nytra v 11:15 hodin velitele zásahu ředitele odboru IZS HZS MSK 

plk. Ing. Jiřího Šindlera. VZ se ihned po svém ustanovení rozhodl o zřízení štábu VZ. Do 

funkce náčelníka štábu určil velitele stanice Ostrava-Zábřeh mjr. Ing. Radima Kuchaře. 

Dalšími členy štábu byli plk. Ing. Tomáš Klos (ředitel územního odboru HZS MSK Nový 

Jičín), MUDr. David Holeš (ÚSZS MSK) a mjr. Bc. Milan Čechovský (PČR Správa 

Severomoravského kraje). Plk. Ing. Zdeněk Nytra, MUDr. Roman Gřegoř a plk. Mgr. Petr 

Lessy plnili úkoly nejvyšších představitelů základních složek IZS v místě události.[17] 
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Prostor místa zásahu byl rozčleněn na místo nasazení jednotek, nástupní prostor JPO, na 

shromaždiště zraněných a na organizaci jejích transportu do zdravotnických zařízení viz 

obrázek č.4. [20] (u přistávací plochy pro vrtulníky LZS byl použit velkokapacitní nafukovací 

stan z kontejneru HZS MSK pro nouzové přežití). Na místo zásahu bylo rovněž povoláno 

mobilní operační středisko HZS MSK. V místě události bylo určeno místo pro zřízení 

týlového prostoru pro jednotky, místo pro přistání vrtulníku, prostor pro poskytování 

informací rodinným příslušníkům postižených a médiím a prostor jednání bezpečnostní rady 

kraje. Hejtman Ing. Evžen Tošenovský se na místo MU dostavil v 11:28 hodin a převzal 

koordinaci činností složek IZS. V 12:05 hodin svolal na místě události zasedání bezpečnostní 

rady.[17,20] 

Bezpečnostní rada kraje zasedala celkem třikrát a to v časech 13:00 hodin, 16:15 hodin a 

18:35 hodin.  

Zasedání bezpečnostní rady v 13:00-13:38 hodin se zúčastnili:  

• Ing. Evžen Tošenovský, 

• Pavol Lukša, 

• plk. Ing. Zdeněk Nytra, 

• plk. Mgr. Petr Lessy, 

• Ing. Pavel Kozub, 

• MUDr. Roman Gřegoř, 

• plk. Mgr.Kamil Kaluža , 

• pplk. Ing. Libor Borek , 

• Tomáš Kužel - náměstek policejního prezidenta.[20] 
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Obrázek 4: Schéma místa zásahu [20]
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Zasedání bezpečnostní rady v 16:15-16:45 se zúčastnili: 

• Mirek Topolánek - předseda vlády ČR, 

• Donald Tusk - předseda vlády Polské republiky a jeho doprovod, 

• Jiří Čunek - ministr pro místní rozvoj ČR, 

• Aleš Řebíček - ministr dopravy ČR, 

• Tomáš Kužel - náměstek policejního prezidenta, 

• Mgr. Lenka Ptáčková-Melicharová - náměstkyně ministra vnitra ČR.[20] 

 

Obrázek 5: Vyprošťování osob z vagónu [25] 

V místě nasazení jednotek požární ochrany (dále jen „PO“) bylo prioritně prováděno 

vyprošťování živých cestujících z jednotlivých vagónů vlaku, viz obrázek č. 5 [25] (včetně 

použití hydraulického vyprošťovacího zařízení) a jejich transport na shromaždiště zraněných. 

Nejnáročnější bylo v této fázi záchranných prací vyprošťování dítěte s vážným poraněním 

dolní končetiny a dalšími vážnými poraněními. Souběžně s vyprošťováním živých osob 

z vlaku probíhal nepřetržitý průzkum trosek vlaku a zřícené mostní konstrukce za účelem 
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nalezení všech živých osob a lokalizace zemřelých. K této činnosti byla využita i štěrbinová 

endoskopická kamera. VZ zároveň požádal CTV o zajištění asistence kynologické skupiny se 

psy s atestem pro vyhledávání osob v sutinách. Zároveň byla průběžně zajišťována 

bezpečnost zasahujících a postižených a identifikací možných zdrojů (elektrický proud - 

baterie železničních vozidel, tlakové láhve s propan-butanem). VZ přibližně v 11:45 hodin 

rozhodl o redukci jednotek PO na místě události a jejich odeslání na základny.[17] 

Vzhledem ke skutečnosti, že při vyprošťování minimálně čtyř těl budou muset být nasazeny 

speciální technické prostředky z vybavení technického kontejneru, nařídil VZ svolání dalších 

příslušníků jednotky ze stanice Ostrava-Zábřeh, která je specializovaná na tento druh činnosti 

a jejich dopravu na místo.[17] 

Ve 13:40 hodiny bylo započato s vyprošťováním těla první oběti. Poslední tělo bylo 

vyproštěno v 18:34 hodin. Všechna těla po vyproštění byla předána příslušníkům PČR. 

V 18:45 hodin rozhodl VZ v souladu se zasedáním bezpečnostní rady kraje o ukončení 

záchranných prací a místo zásahu bylo předáno veliteli HZS SŽDC Stanislavu Vytiskovi.[17] 

Časová osa zásahu HZS 

 

Obrázek 6: Časová osa zásahu HZS 

Na obrázku č. 6 je znázorněná časová osa zásahu HZS. Počátek na ose v čase t0 znázorňuje 

vznik samotné MU. Časová osa je ukončena v  bodě t17 ukončením záchranných prací. Popis 

jednotlivých bodů časové osy je v tabulce č. 5. 
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Tabulka 5: Legenda k časové ose zásahu HZS 
t [hodin] Poznámky 

t 0 vznik MU 
t 1 ohlášení MU na CTV 
t 2 vyslání jednotek HZS MSK ze stanice Bílovec a Nový Jičín 
t 3 o MU byl informován KŘD plk. Ing Zdeněk Nytra 
t 4 na místo MU dorazila první jednotka PO (JSDH) Studénka 
t 5 na místo MU dorazila HZS MSK ze stanice Bílovec 
t 6 na místo MU dorazila HZS MSK ze stanice Nový Jičín 
t 7 vyhlášen VZ III. stupeň poplachu IZS 
t 8 k místu neštěstí vyjel ředitel HZS MSK plk. Ing Zdeněk Nytra 
t 9 byl stanoven nový VZ HZS MSK plk. Ing Jiří Šindler 
t 10 hejtman Ing. Evžen Tošenovský převzal koordinaci složek IZS 
t 11 VZ rozhodl o redukci jednotek PO v místě události 
t 12 zasedání bezpečnostní rady 
t 13 započato s vyprošťováním první oběti neštěstí 
t 14 druhé zasedání bezpečnostní rady 
t 15 bylo vyproštěno poslední tělo oběti neštěstí 
t 16 třetí zasedání bezpečnostní rady 
t 17 VZ rozhodl o ukončení záchranných prací a místo zásahu předal veliteli HZS SŽDC 

6.2 Nasazení kynologické skupiny 

OPIS HZS MSK cca ve 12:15 hodin vyrozumělo a povolalo atestované psovody, kteří měli za 

úkol prověřit ve Studénce místo nehody vlakové soupravy mezinárodního rychlíku, který 

narazil do spadlé mostní konstrukce. První z kynologů na místo nehody dorazil ve 12:53 

hodin. Po příjezdu byl informován VZ (plk. Ing. Jiřím Šindlerem) o místě nehody. Dále pak o 

předchozím ohledání místa nehody a o určení přesného výskytu nalezených mrtvých těl, která 

se nacházela v místě nehody.[24]  

Ve 13:00 hodin byl vydán příkaz (v souladu se standardními postupy) všem osobám 

k opuštění místa zásahu. Vedoucí kynologické skupiny Petr Klega (psovod) za asistence dvou 

pracovníků HZS určených VZ, zahájil služebním psem kompletní průzkum místa nehody.[24] 

Ve 13:53 hodin byl ukončen zásah s výsledkem že: 

• byl potvrzen vizuální nález všech předběžně určených mrtvých těl a také, že se 

v místě nehody nenachází žádné živé osoby, 

• dále pak sdělení VZ, že je dle obecné zásady z taktického hlediska nutné 

překrýt průzkum dalším, v té době již přivolaným psovodem IZS.[24] 
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Ve 14:15 hodin na místo dorazil druhý člen kynologické skupiny Jiří Švancara, který byl 

informován o celé události a byl seznámen s místem nehody. Po dohodě s VZ byl nasazen ve 

14:20 hodin k průzkumu místa nehody.[24] 

Ve 14:46 hodin služební pes Jacky označil v troskách čelní části prvního vagónu  místa 

nehody pozitivní nález. Na základě poznatků o směru větru a o tom, že se v blízkosti            

cca 5 metrů od místa nacházeli pracovníci ČD a svršky oděvů obětí nehody. Po dohodě 

kynologů s VZ došli k názoru, že pravděpodobně došlo ke spojitosti všech těchto pachů, které 

pes vyhodnotil jako nález živé osoby. Po vyklizení okolního prostoru pomocí příslušníků 

PČR byl nasazen další pes Olin Anrebi s negativním výsledkem. Poté opětovně nasadil psa 

v tomto místě i druhý psovod, také s negativním výsledkem. Místo bylo označeno bez 

výskytu živých osob.[24] 

 

Obrázek 7: Nasazení kynologické skupiny [25] 

V 15:04 hodin ukončil psovod Jiří Švancara průzkum. V 15:06 hodin bylo oznámeno VZ, že 

se na místě se 100% jistotou nenachází živá osoba. Kynologická skupina v 15:10 hodin 

bezprostřední místo nehody opustila a nahlásila VZ, že nadále setrvá v místě mobilního štábu 

IZS.[24]  



 

28  

Na místo nehody byl v 15:35 hodin vyslán další psovod. Třetí psovod, Veronika Švestková, 

se v doprovodu mjr. Ing. Červenky, DiS dostavila na místo v 17:20 hodin Byla okamžitě 

informována o celé události a seznámena s místem nehody. V 17:30 hodin byl zahájen 

průzkum místa třetím psem. Tento průzkum byl ukončen v 18:20 hodin. V 18:25 hodin bylo 

po dohodě s VZ nasazení kynologické skupiny v sutinovém průzkumu ukončeno viz obrázek 

č. 7 [25]. Následně Veronika Švestková se psem místo zásahu opustila.[24] 

V 18:28 hodin byli ostatní členové kynologické skupiny kontaktováni a požádáni 

pracovníkem kriminální služby PČR o zajištění plošného průzkumu terénu. Oba psi 

disponovali atestem MV ČR se specializací na plošné pátrání. Následně kynologickou 

skupinu kontaktoval pplk. Mgr. Petr Lessy a požádal je o nasazení kynologické skupiny 

v plošném pátrání a to v okolním terénu. Celý prostor byl po nehodě preventivně propátrán 

PČR, ale terén byl značně zarostlý nepropustnými křovinami. Plošné pátrání v určeném 

prostoru bylo zahájeno v 18:30 hodin.V 18:55 hodin. byl průzkum ukončen a pplk. Mgr. Petru 

Lessymu oznámen 100% negativní výsledek. V 19:00 hodin. bylo ukončeno nasazení 

kynologické skupiny a oba kynologové místo nehody opustili.[24] 

Tabulka č. 6 znázorňuje nasazení kynologické skupiny při železničním neštěstí ve 

Studénce.[24] 

Tabulka 6: Nasazení kynologické skupiny [24] 
Svolání a nasazení členové kynologické skupiny 

Jméno, Příjmení Klega Petr Švancara Jiří Švestková Veronika 

Činnost 
psovod a vedoucí 
kynologické skupiny psovod psovod 

Umístění 
Městská policie 
Ostrava Armáda ČR 

Jihomoravská brigáda 
SZBK ČR 

Pes Olin Anrebi Jacky Armin Malimit 

Rasa německý ovčák 
belgický ovčák- 
Malinois belgický ovčák- Malinois 

č.atestu MV-05/2006 MV-04/2007 MV-01/2007 
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Časová osa zásahu kynologické skupiny 

 

Obrázek 8: Časová osa zásahu kynologické skupiny  

Časová osa zásahu kynologické skupiny znázorněna na obr. č. 8 na místě MU začíná 

samotným vznikem železničního neštěstí v čase t0 a ukončena je v čase t18, ukončením 

nasazením kynologů ve Studénce. Popis jednotlivých bodů na časové ose je uveden v tabulce 

č. 7. 

Tabulka 7: Legenda k časové ose zásahu kynologické skupiny 
t [hodin] Poznámky 

t 0 vznik MU 
t 1 OPIS HZS MSK povolalo atestované psovody 
t 2 na místo neštěstí dorazil první psovod 
t 3 VZ vydal příkaz k opuštění místa neštěstí a započal první průzkum místa neštěstí 
t 4 ukončení zásahu prvního psovoda 
t 5 na místo neštěstí dorazil druhý člen kynologické skupiny 
t 6 byl nasazen druhý psovod k průzkumu místa neštěstí 

t 7 služební pes Jacky označil místo s pozitivním nálezem. Po následném prozkoumání druhým 
psovodem byl výsledek pátraní negativní. 

t 8 oznámení VZ, že se na místě neštěstí nenachází žádná živá osoba 
t 9 kynologická skupina opustila místo neštěstí a nadále setrvala v místě mobilního štábu IZS 
t 10 na místo nehody byl vyslán další psovod 
t 11 třetí psovod dorazil na místo nehody 
t 12 byl zahájen průzkum místa třetím psem 

t 13 průzkum byl ukončen a potvrzen negativní výsledek nálezu živých osob 

t 14 po dohodě s VZ nasazení kynologické skupiny v sutinovém průzkumu ukončeno následně opustila 
místo nehody psovod Veronika Švestková se psem 

t 15 ostatní členové kynologické skupiny byli kontaktováni ohledně provedení plošného průzkumu 
t 16 bylo zahájeno plošné pátrání v určeném prostoru 
t 17 průzkum v plošném prostoru byl ukončen 
t 18 ukončení nasazení kynologické skupiny 
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6.3 Zásah ZZS 

V době nahlášení MU na CTV nebyla na území Ostravy k dispozici a volná k zásahu ani 

jedna z devíti pozemních posádek ZZS. V 10:36 hodin první volání cestujícího z vlaku a 

odhad, že ve vagónu je asi 10 zraněných. Na místo v 10:36 hodin byl ihned vyslán vrtulník 

LZS a CTV událost předalo okresnímu operačnímu středisku v Novém Jičíně, k hromadnému 

neštěstí byly okamžitě směrovány všechny posádky záchranné služby z Novojičínska.[26,29] 

Jako první z povolaných sil se na místo dostavila osádka ZZS Studénka (Rychlá zdravotnická 

pomoc - RZP) v 10:39 hodin. První záchranáři přijeli již po cca 6 minutách od nahlášení 

nehody. Operátoři CTV koordinovali povolávání dalších výjezdových skupin, které se sjely 

z Ostravy, Frýdku-Místku, Opavy, Frenštátu pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí, Zlína, 

Hranic na Moravě a Vsetína. Další osádkou, která se dostavila na místo nehody, byla v 10:43 

hodin ZZS Frenštát pod Radhoštěm (Rychlá lékařská pomoc - RLP). V 10:48 hodin byl o 

hromadném neštěstí informován ředitel ÚSZS MSK.[17,29] 

V 10:49 hodin z místa nehody volá první lékař, hlásí okolo 20 zraněných. V 10:51 hodin byl o 

hromadném neštěstí informován psycholog ÚSZS MSK a operátoři CTV koordinovali 

povolávání dalších výjezdových skupin RLP, RZP i DRN. V 10:55 hodin CTV informuje 

Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě a následně požaduje vyhlášení traumatologického 

plánu.[26,29] 

Při hromadné nehodě tak zasahovalo celkem 45 sanitních vozidel a dva vrtulníky letecké 

záchranné služby z Ostravy a Olomouce. V průběhu záchranných prací na místě události 

pracovalo na 64 záchranářů, 18 lékařů včetně těch, kteří byli povoláni ze svých domovů v 

rámci aktivace traumatologického plánu pro hromadná neštěstí.[17,29] Některé zdroje [28] 

uvádějí, že v místě události bylo až cca 110 zdravotnických záchranářů včetně 18 lékařů. 

S transportem zraněných pomáhalo také sedmnáct sanitních vozidel dopravní zdravotní 

služby z Opavy, Městské záchranné služby Ostrava, nemocnice Karviná, nemocnice Frýdek-

Místek, nemocnice Nový Jičín, a další viz tabulka č. 8.[27,29] 

Tabulka 8: Prostředky ZZS [29] 

Prostředky ZZS při železniční nehodě ve Studénce 

  LZS RLP RZP DRN RLP-RV 

Ostrava 
1 - 2 6 1 

Karviná 
- - - 1 - 

Opava 
- 2 2 5 - 

Frýdek-Místek 
- 1 2 3 - 
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Nový Jičín 
- 4 9 2 - 

Olomouc 
1 - - - - 

Valašské Meziříčí 
- 1 1 - - 

Vsetín 
- 1 - - - 

Zlín 
- 2 1 1 - 

Hranice 
- - 1 - - 

Celkem 
2 11 18 18 1 

Dále byly na místě MU tři služební vozy a dvě nezdravotnická auta pro převoz lehce 

zraněných (Bílovec).[27] 

 

Obrázek 9: Činnosti záchranářů na třídícím stanovišti [25] 

Třídění a odsun pacientů  

V 11:12 hodin vydány pokyny k třídění pacientů pomocí metody START (snadná terapie a 

rychlé třídění). V 11:20 hodin po zmapování místa situace bylo na místě vybráno 

shromaždiště raněných, určeny přístupové cesty pro provoz sanitních vozidel a určeno místo 

pro přistávání vrtulníků LZS. Třídící stanoviště, viz obrázek č. 4, bylo rozčleněno na zóny 

podle závažnosti poranění a priority odsunu. Nejblíže přístupové komunikace zóna I, vedle ní 

zóna pro pacienty označena jako skupina II a v zadní části stanoviště co nejdále od trosek 
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vlaku zóna pro pacienty s označením III, kteří byli ošetřeni zdravotníky a v první fázi hojně 

využívali svépomoci.[26] 

V 11:24 hodin první ucelená informace z místa zásahu vedoucím lékařem zásahu asi 50 

zraněných z toho 10 těžce.[26] Na třídícím stanovišti, viz obrázek č. 9 [25], kromě vedoucího 

lékaře zásahu pracovali další čtyři lékaři, kteří prováděli označování pacientů kartami a 

léčebnými úkony. Vedoucí lékař zásahu vedl evidenci o odsunu pacientů a přiděloval pacienty 

dle závažnosti zranění do výjezdových skupin LZS, RLP, RZP a vozidel DRN. V 11:40 hodin 

začátek organizovaného odsunu z místa hromadného neštěstí. Na místo hromadného neštěstí 

dorazil v 11:46 hodin ředitel ÚSZS MSK MUDr. Roman Gřegoř.[26] 

Lékařské týmy zaevidovali a protřídili 41 pacientů: 

Skupina I./přednostní terapie/ 9 

Skupina II./přednostní transport/ 15 

Skupina III/lehká poranění/ 11 

Skupina IV./zemřelí/ 6 

V troskách vlakové soupravy zahynuli dva muži a čtyři mladé ženy. Ve vlaku bylo cca 420 

osob. Při třídění raněných na místě klasifikovali lékaři předběžně asi patnáct zranění jako 

těžká a život ohrožující, v ostatních případech šlo o poranění středně těžká a lehká. Pokud jde 

o charakter zranění, jednalo se zejména o krvácivá poranění, zlomeniny, zranění hlavy a 

mozku, ale také amputace a další.[27] 

Postižení byli po ošetření na místě neštěstí postupně transportováni s ohledem na závažnost 

svého stavu do devíti nemocnic, především v Moravskoslezském, ale také Olomouckém a 

Zlínském kraji.[27] 

Přehled nemocnic a počet pacientů do nich transportovaných 

Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě 15 

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy 5 

Nemocnice Nový Jičín 3 

Nemocnice Frýdek-Místek 3 

Nemocnice Hranice na Moravě 3 

Nemocnice Valašské Meziříčí 2 
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Nemocnice Bílovec 2 

Fakultní nemocnice Olomouc 1 

Vítkovická nemocnice 1 

Další zranění byli do nemocnic odvezeni, aniž prošli tříděním (v prvních chvílích po neštěstí), 

v některých případech dokonce soukromými vozidly. Celkový počet zraněných, kteří byli 

zaevidováni a ošetřeni v nemocnicích je 67. Z tohoto počtu bylo hospitalizováno 59 osob, 8 

zraněných bylo ošetřeno ambulantně a ze zdravotnických zařízení následně propuštěno. 

Poslední zraněný byl z místa nehody transportován ve 12:27 hodin. Necelé dvě hodiny po 

nahlášení události bylo záchrannými týmy postaráno o všechny postižené.[27] 

V troskách jednotlivých vagónů  a jejich bezprostředním okolí bylo lokalizováno 6 těl, u 

kterých lékař ÚSZS MSK, jenž byl členem průzkumné skupiny, konstatoval smrt (skupina 

IV). Zdravotnická část zásahu skončila ohledáním posledního zemřelého ve vlakové soupravě 

v 18:20 hodin.[26] 

Z celkového počtu zraněných bylo: 

13 občanů z Polské republiky 

2 občané  z Francie 

2 občané  ze Slovenské republiky 

1 osoba z Ukrajiny 

Vzhledem k velkému počtu zraněných osob polské národnosti byla zdravotnická služba 

Moravskoslezského kraje v trvalém kontaktu s polským konzulátem a s dalšími 

zdravotnickými strukturami v Polsku.[27] 
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Časová osa zásahu ZZS 

 

Obrázek 10: Časová osa zásahu ZZS 

Časová osa zásahu ZZS je znázorněna na obr. č. 10. Počátek časové osy je v čase t0 vznik MU 

a konec je v čase t16 ukončení zdravotnické části zásahu. Popis jednotlivých bodů 

vyznačených na časové osy ZZS jsou znázorněny v tabulce č. 9. 

Tabulka 9: Legenda k časové ose ZZS 
t [hodin] Poznámky 

t 0 vznik MU 

t 1 ohlášení MU na CTV 

t 2 vyslání jednotek 

t 3 první volání cestujícího z vlaku, ve vagónu je asi 10 zraněných 

t 4 na místo události dorazila první z povolaných sil RZP Studénka 

t 5 na místo události dorazila další osádek ZZS Frenštát pod Radhoštěm RLP 

t 6 o MU informován ředitel ÚSZS MSK MUDr. Roman Gřegoř 

t 7 z místa volá první lékař cca 20 zraněných někteří těžce 

t 8 o MU informován psycholog ÚSZS MSK a CTV koordinuje další výjezdové skupiny 

t 9 požadavek na aktivaci traumatologického plánu FNsP Ostrava-Poruba 

t 10 třídění raněných metodou START 

t 11 po zmapování situace vybráno místo pro třídění raněných 

t 12 informace od zasahujícího lékaře 50 zraněných z toho 10 těžce 

t 13 začátek organizovaného odsunu 

t 14 na místo MU dorazil ředitel ÚSZS MSK MUDr. Roman Gřegoř 

t 15 evidence posledních pacientů na třídícím stanovišti 
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t 16 ukončení zdravotnické části zásahu 

Shrnutí   

Počet cestujících cca 420 

Počet zraněných 67 

Z toho těžce 13 

Zemřelí na místě MU 6 

Zemřelí v nemocnici 2 

Počet nezraněných cestujících  cca 320 

Toto jsou čísla ZZS, která mohou být odlišná od počtů např. PČR. Ta eviduje např. i ty, kteří 

vyhledali lékařskou pomoc později, např. cestou praktického lékaře. Tito pacienti v počtech 

záchranné služby nefigurují.[29] 

6.4 Zásah PČR 

V 10:55 hodin se na místo události dostavil mjr. Mgr. Vlastimil Bordovský, velitel služby 

Pořádkové a železniční policie okresního ředitelství PČR Nový Jičín, který organizoval 

prvotní opatření k regulaci dopravy a zamezení přístupu neoprávněných osob.[17] 

PČR uložil VZ úkol zajistit evidenci osob, jejichž výskyt byl zjištěn při příjezdu na místo 

události v prostoru před nádražím v železniční stanici Studénka (500 m od místa nárazu) a 

s velkou pravděpodobností šlo o nezraněné cestující z vlaku. Později bylo zjištěno, že tyto 

osoby byly odvezeny z místa MU k nádražní budově na pokyn starosty města Studénka, který 

rovněž zajistil převoz jedné skupiny (jeden autobus) nezraněných cestujících do následující 

železniční stanice Suchdol na Odrou, odkud pokračovali na cestě vlakem do Prahy.[17] 

Dále měla PČR na základě požadavků VZ měla zajistit zprůjezdnění dopravních cest pro 

vozidla složek IZS a zejména pro bezproblémový odsun zraněných pozemní cestou sanitními 

vozidly do jednotlivých zdravotnických zařízení. Bylo provedeno uzavření místa zásahu a 

zajištění vnitřní zóny (místa zásahu). Již v průběhu záchranných prací PČR započala se 

shromažďováním osobních věcí a majetku nalezených na místě zásahu. Na místě události 

pracovalo 85 policistů pořádkové, dopravní a cizinecké policie s 23 vozidly včetně autobusu a 

dále pak 20 kriminalistů. Dále pak VZ požádal PČR o střežení a zajištění míst nálezu oběti 

pro pozdější ohledání. S ohledem na nutnost provedení všech potřebných vyšetřovacích a 

dokumentačních operativních úkonů PČR a s ohledem na časovou náročnost těchto činností, 
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rozhodl VZ po dohodě s PČR o stanovení pořadí vyproštění jednotlivých těl, a to podle 

technické náročnosti.[17] 

Všechna těla byla po vyproštění předávána příslušníkům PČR k transportu do prostoru pro 

umístění a identifikaci obětí. Příslušníci PČR po celou dobu zásahu přebírali od jednotek PO 

zavazadla a osobní věci cestujících nalezené ve vlaku a jeho okolí.[17] 

Přehled sil PČR 

Za Službu kriminální policie a vyšetřování (dále jen „SKPV“) správy Severomoravského 

kraje (dále jen „SSmk) Ostrava se podílely tyto složky: 

• vedení SSmk,  

• zástupci ředitele správy, 

• odbor pořádkové, železniční a dopravní policie SSmk, 

• odbor obecné kriminality SSmk  (dále jen „OOK“), 

• odbor hospodářské kriminality SSmk (dále jen „OHK“), 

• odbor kriminalistické expertízy (dále jen „OKTE“), 

• členové týmu posttraumatické péče SSmk, 

• pracovníci PIS, 

• členové pořádkové jednotky SSmk, 

• příslušníci Okresního ředitelství (dále jen „OŘ“) PČR Nový Jičín.[34] 

6.5 Další činnosti zajišťované v průběhu zásahu 

Tým posttraumatické intervenční péče SSmk PČR Ostrava 

Činnosti v urgentní fázi - spolupráce se sdělovacími prostředky, sdělování úmrtí, asistence při 

identifikaci, podpora pozůstalých a zasažených občanů, podpora zasažených občanů 

v nemocnici (v koordinaci psycholožky HZS), služby na krizových linkách pro občany, 

podpora zasahujících policistů.[20,34] 
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Posttraumatický intervenční tým HZS  

Činnosti v urgentní fázi - podpora zasahujících hasičů včetně SDH, podpora zasažených 

občanů, spolupráce s interventy PČR při sdělování úmrtí, koordinace a výkon psychosociální 

pomoci v nemocnicích (10. 8. 2008).[20,31] 

Český červený kříž- záchranný tým 

Činnosti - v koordinaci psychologické služby HZS - poskytování psychosociální první 

pomoci obětem a rodinám obětí. Členové  záchranného týmu působili ve FNsP Ostrava-

Poruba a ve Vítkovické nemocnici. Zásahu se zúčastnilo celkem 6 členů týmu.[30] 

Psychologická služba ZZS 

Činnosti - spolupráce se sdělovacími prostředky, podpora zasahujících zdravotníků.[29] 

Psychologická služba Českých drah 

Činnosti - ČD dráhy zřídili dvě krizová centra (nádraží Ostrava a Praha-Holešovice) pro 

informace a pomoc cestujících. V centrech byli k dispozici i dva psychologové ČD. Centra 

poskytovala psychologickou pomoc od 8. 8. 2008 do 9. 8. 2008.[20] 

Centrum tísňového volání (CTV) 

Na CTV byly zřízeny dvě speciální telefonní linky (rozhodnutí bezpečností rady kraje) pro 

poskytování informací (např. kde najdou své příbuzné a další základní informace), které 

obsluhovali vyškolení interventi Krizového centra Ostrava a PČR. Telefonní linky, na které se 

bylo možno dovolat: 974 723 201 a 974 723 202, byly ukončeny po ztotožnění poslední oběti 

železničního neštěstí. Za prvních 6 hodin provozu přijali pracovnice krizových linek cca 400 

hovorů. Za 24 hodin provozu pak přijali na 718 hovorů a výrazně tím ulehčili obsluze 

CTV.[17,28] 

Převážná většina hovorů se týkala: 

• hledání/ztotožňování pohřešované osoby, 

• dotazy zastupitelských úřadů cizích států, 

• informace, krizové intervence, 

• přihlášení svědků událostí, 

• přihlášení dárců krve, 
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• dotazy na spoje ČD, zpoždění vlaků, výluky, 

• dotazy na vydávání zavazadel zanechaných cestujícími na místě. 

Komunikačními jazyky byly čeština, angličtina, němčina a polština.[20] 

Krizové centrum Ostrava 

Krizovou pomoc zasaženým občanům bylo připraveno poskytnout i Krizové centrum Ostrava 

(Nádražní 196), a to osobně, či na telefonních číslech 596 110 882-5, 732 957 193. Mezi její 

činnosti patří v prvotní fázi zajišťování provozu krizových linek (krizová intervence, 

poradenství, informace), služby krizové asistence v nemocnici (od 10. 8. 2008), podpora 

pozůstalých a zasažených občanů. Od 10. 8. 2008 převzetí koordinace psychosociální pomoci 

od IZS - pro střednědobou a dlouhodobou fázi pomoci občanům.[17] 

Prostor pro média 

Pro média byl zřízen samostatný prostor, ve kterém byly průběžně poskytovány informace 

cestou tiskových mluvčích jednotlivých složek IZS, vedoucích představitelů složek IZS a 

představitelů, kteří se dostavili na místo události (předseda vlády České republiky Mirek 

Topolánek, hejtman MSK Evžen Tošenovský, ministr dopravy Aleš Řebíček, ministr pro 

místní rozvoj Jiří Čunek, náměstek ministra zdravotnictví, náměstkyně ministra vnitra, 

náměstek policejního prezidenta, zástupce MV - generálního ředitelství HZS ČR (dále jen 

„MV-GŘ HZS ČR“), předseda vlády Polské republiky (Donald Tusk), konzul polské 

republiky v Ostravě. HZS MSK zajistil prostor pro konání tiskových konferencí.[17,28] 

VZ po dohodě s PČR umožnil v průběhu záchranných a likvidačních prací pracovníkům ČD 

provádět činnosti k šetření nehody a odstraňování některých jejich následků.[17] 

6.6  Poskytování osobní a věcné pomoci 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen „IZS“), ve znění 

pozdějších předpisů se rozumí: 

Osobní pomoc je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací na 

výzvu velitele zásahu, starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá 

dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu nebo starosty 

obce.[21] 

Věcná pomoc je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 

prací na výzvu velitele zásahu, starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá 
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dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu nebo starosty 

obce.[21] 

V úvodní části zásahu byl VZ vyzván k poskytnutí věcné pomoci řidič buldozeru stavební 

firmy za účelem zřízení provizorního sjezdu v místě náspu na ulici Bučovická tak, aby se část 

vozidel jednotek PO dostala do bezprostřední blízkosti havarovaného vlaku. Touto provizorně 

vytvořenou komunikací byl pak prováděn koordinovaný regulovaný příjezd a odjezd sanitních 

vozidel k třídícímu stanovišti zraněných.[17] 

Pro zajištění prostor k efektivnímu nasazení sil a prostředků, vhodné plochy pro přistání 

vrtulníků, činnost týlu, mobilního operačního střediska, zázemí pro mimořádné zasedání 

Bezpečnostní rady MSK a další související činnosti (např. informování sdělovacích 

prostředků) byl využit areál Zemědělského zásobování a nákupu Nový Jičín, a.s. K zajištění 

uvedeného zázemí byly využity prioritně prostředky HZS MSK (štábní kontejner, mobilní 

operační středisko, nafukovací velkokapacitní stan).[17] 

6.7 Ústřední koordinace 

Operační a informační středisko MV-GŘ ČR (dále jen „OPIS GŘ“) bylo o události 

informováno bezprostředně po jejím vzniku, a to v 10:40 hodin od HZS Pardubického kraje, 

protože na jejich telefonní centrum tísňového volání 112 byly přesměrovány tísňové hovory 

z území MSK. OPIS GŘ ihned po zjištění o této události kontaktovalo OPIS HZS MSK, 

navzájem si vyměňovali informace a OPIS GŘ realizovalo požadavky OPIS HZS MSK.[17] 

OPIS GŘ a řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR ve prospěch události organizovali: 

• zpohotovení sil a prostředků (zejména těžké vyprošťovací techniky) u HZS 

Olomouckého kraje na poskytnutí v případě pomoci,  

• zpohotovení psychologů HZS ČR a MV pro potřeby výpomoci v souvislosti 

s nehodou (nasazen psycholog HZS Olomouckého kraje), 

• zajištění vyčlenění vrtulníku Letecké služby Policie ČR na operativní let 

v souvislosti s událostí (pohotovostní vrtulník byl v té době na pátrací akci 

v okrese Domažlice - byl vyžádán jeho návrat do Prahy nebo zpohotovení další 

posádky), 

• informování ostatních HZS krajů o situaci v místě události s tím, že pomoc 

(vyslání záchranné techniky) z jiných krajů není potřebná, 
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• pomoc prostřednictvím speciálně vycvičených psů pro pátrání po obětech 

v sutinách a nasazení jednoho kynologa se psem z území Jihomoravského kraje na 

posílení činnosti kynologů z MSK, 

• vyžádání vyprošťovacího tanku 157. záchranného praporu Armády ČR Hlučín 

pro potřeby likvidačních prací. Na místo události se dostavil v 15:00 hodin spolu 

s dalšími třemi vozidly a 10 příslušníky AČR. Tato jednotka nebyla v průběhu 

záchranných prací nasazena, vrátila se ve 21:00 hodin zpět na základnu. Technika 

záchranného praporu byla využita při likvidačních pracích, 

• informování vedení MV o situaci v místě události a organizování letu 

náměstkyně ministra vnitra a zástupce MV-GŘ HZS ČR vrtulníkem na místo 

události, 

• informování operačního střediska hlavního velitelství Státní požární ochrany 

Polska o situaci (oběti mezi polskými občany) a ověřování informací o letu 

polského premiéra k místu nehody.[17] 
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7 Poznatky, doporučení a návrhy 

Jednalo se o zásah extrémně náročný na nasazení sil a prostředků složek IZS ve vztahu 

k samotnému charakteru události, počtu postižených (cestujících, zraněných, mrtvých a jejich 

příbuzných), organizaci místa zásahu, koordinaci řízení záchranných prací a ostatních 

opatření mimo místo zásahu.[17] 

Činnost jednotlivých složek IZS, dodržení taktických zásad pro postup při události tohoto 

charakteru, plnění úkolů stanovených VZ a jeho štábem je hodnocena jako vysoce 

profesionální. Rovněž úroveň spolupráce a koordinace lze hodnotit jako velmi vysokou. 

Poprvé při takovémto rozsahu MU byl použit nově zpracovaný manuál typové činnosti složek 

IZS - Třídění raněných.[17] 

Na základě poznatků získaných při řešení této MU jsou navrhována tato opatření: 

• Vybavit území zahrnující dva až tři kraje velkokapacitním operačním 

střediskem pro potřeby IZS (těžká hmotnostní kategorie, např. kamion, návěs). 

Zdůvodnění: Využité mobilní operační středisko HZS MSK (dvoučlenná osádka, typ 

dodávkový automobil) se plné osvědčilo, ale kapacitně rozsahu MU nevyhovovalo (podmínky 

pro činnost představitelů složek IZS, bezpečnostní rady kraje, dokumentace jejich činnosti 

apod.). 

• Vybavit území kraje (případně území zahrnující více krajů) kontejnerem 

s potřebným zdravotnickým materiálem a zázemím pro činnost zdravotnického 

personálu (nafukovací stany). 

Zdůvodnění: U takto rozsáhlé MU nelze potřebný zdravotnický materiál (nosítka, kyslík, 

obvazový materiál atd.) plně zabezpečit z výbavy jednotlivých sanitních vozidel a vozidel 

jednotek PO. 

• Vybavit krajské správy PČR velkokapacitními mobilními stany. 

Zdůvodnění: Tyto stany budou při rozsáhlých MU využity jako prostor pro shromaždování 

majetku cestujících, a také jako identifikační pracoviště pro oběti hromadných neštěstí apod. 

• Vybavit krajské správy PČR technickými vozidly (popř. technickými 

kontejnery), která budou pro případ MU vybavena technickými prostředky 

(elektrocentrály, náhradní radiostanice, náhradní zdroje, nejnutnější nářadí) a 

ochrannými prostředky pro zasahující policisty včetně suchého oděvu. 



 

42  

Zdůvodnění: Zajištění komplexního technického zabezpečení nutného pro efektivní zásah 

policistů v mimořádných podmínkách na místě události. 

• Vybavit krajské správy PČR štábními vozidly (popř. štábními kontejnery). 

Zdůvodnění: Využití při mimořádných událostech jako pracoviště širšího štábu velení a dále 

jako možný prostor pro odpočinek zasahujících policistů (temperované prostory 

v nepříznivém počasí, teplé nápoje apod.). 

• Vybavit jednotlivé JSDH obcí vhodně zvolenými technickými prostředky 

(hydraulické vyprošťovací zařízení a terminály digitálního radiospojení Pegas). 

Zdůvodnění: Rozšíření taktických možností těchto vytipovaných a vycvičených jednotek 

(převážně z kategorie JPO II) umožňuje jejich komunikaci s dalšími složkami IZS. 

• Vybavit opěrné body HZS jednotlivých krajů speciálním vybavením pro 

destrukci obvodového pláště kolejových vozidel. 

Zdůvodnění: HZS MSK a obecně žádný HZS kraje nedisponuje těžkým vyprošťovacím 

zařízením k destrukci obvodového pláště kolejových vozidel (poznatek učiněn rovněž při 

srážce tramvají v Ostravě-Vřesině). Tento problém řešit s ohledem na frekvenci a objem 

zejména osobní přepravy v konkrétních regionech s nasazením špičkových přepravních 

kapacit (např. rychlovlaky Pendolino, soupravy typu EC a IC). 

• Pokračování organizování velkých cvičení za účasti všech složek IZS. 

• Zpracování zásady pro možnost vyhlášení bezletové zóny nad místem MU. 

Zdůvodnění: Ve vzdušném prostoru (místo události se nachází v řízeném okrsku Letiště 

Leoše Janáčka Mošnov) se v blízkosti místa zásahu pohybovaly komerční vrtulníky, letadla a 

dokonce i dálkově ovládané letecké modely. Tato skutečnost představovala výrazné 

bezpečnostní riziko (pohyb vrtulníků LZS, MV a dalších) a v určitých momentech 

komplikovala či dokonce znemožňovala komunikaci složek IZS v místě zásahu.[17] 
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8 Zjišťování příčin a odpovědnosti 

8.1 Odpovědnost za železniční neštěstí 

České dráhy vyloučily, že by měly podíl na zavinění nehody a obvinili stavitelskou firmu 

ODS-DSO, a.s, že na daný den neoznámila žádné práce na mostě, jinak že by snížily v daném 

úseku rychlost či dopravu zcela zastavily. Představitel stavební společnosti tvrdil, že na mostě 

v tu chvíli pracovala subdodavatelská firma Bögl&Krýsl a mluvčí stavební společnosti 

prohlásil v ten den v pořadu ČT Události, komentáře, že jeho společnost splnila veškerou 

oznamovací povinnost a poskytla SŽDC kompletní harmonogram prací. V následující fázi 

rozhovoru ovšem připustil, že na čas havárie nic ohlášeno nebylo, protože šlo pouze o 

přípravné práce na  večerní zasunutí mostní konstrukce. ČD a SŽDC nebyli o těchto 

přípravných pracích informovány.[32] 

Podle vyjádření mluvčího společnosti ODS-DSO, a.s., jako hlavního dodavatele stavebních 

prací na rekonstrukci silničního mostu, si je firma vědoma své odpovědnosti za nehodu, jež 

vyústila v tak tragické neštěstí. Kdo za tuto nehodu může, to potvrdí nebo vyvrátí vyšetřování 

PČR.[33] 

Vedení společnosti ODS-DSO, a.s. provedlo bezprostředně po tragických událostech na 

stavbě rekonstruovaného mostu ve Studénce interní šetření na místě neštěstí, z něhož 

vyplynuly následující skutečnosti: 

• K uvolnění ocelové mostní konstrukce a jejímu pádu do kolejiště došlo 

samovolně ve chvíli, kdy pracovníci subdodavatelské firmy prováděli přípravné 

práce na zasunutí konstrukce do mostního tělesa. Šlo o nezbytné přípravné práce, 

které předcházejí manipulaci s mostní konstrukcí. 

• Vlastní manipulace mostní konstrukce nebyla na dobu, kdy k neštěstí došlo, 

vůbec plánována. K zasunutí konstrukce mělo podle řádně schváleného rozpisu 

prací dojít ve večerních hodinách téhož dne. Na tuto operaci bylo předběžně 

zajištěno řízení vlakové dopravy dispečery pomocí vysílaček, tak jak tomu bylo 

v předcházejících případech i v minulosti. 

• Společnost nadále zjišťuje, jak mohlo k uvolnění konstrukce, včetně pádu 

těžké techniky do staveniště, dojít, zejména jakou roli mohlo sehrát selhání 

lidského faktoru, jakou vada materiálu a jakou selhání stavební techniky. 



 

44  

• Přesné určení příčin pádu konstrukce je nezbytné pro stanovení případné 

odpovědnosti konkrétních osob. Toto šetření si nicméně vyžádá delší čas, neboť 

jsou k němu nezbytná stanoviska úředních znalců v oboru statiky, kvality 

materiálu apod. 

• Podle zjištění ODS-DSO, a.s. byly všechny předepsané ohlašovací povinnosti 

směrem k drážním orgánům při stavbě dodrženy.[33] 

8.2 Vyšetřování PČR 

Vyšetřováním se zabývají kriminalisté z 2. odboru hospodářské kriminality Krajského 

ředitelství police Severomoravského kraje. Hlavní vyšetřovací verzí je špatné statické 

zajištění nosné konstrukce.[34] 

Příčinou neštěstí je pád mostní konstrukce do kolejiště a následný náraz vlakové soupravy do 

něj. Co bylo přesnou příčinou pádu mostu je předmětem rozsáhlého a náročného vyšetřování 

PČR. Podle dosavadních zjištění PČR mělo na pád mostu vliv několik zásadních závad, 

špatným statickým zajištěním mostu počínaje. V současné době probíhá zkoumání 

vypracovaných statických posudků.[34] 

Dne 15. 8. 2008 byli obviněni dva muži ze subdodavatelské firmy Bögl&Krýsl (Zdeněk Malý 

a Oldřich Magnusek) ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. V případě jejich 

pravomocného odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až deset let. Oba muži jsou stíháni na 

svobodě. Státní zástupce Aleš Kopal doplnil, že neshledal důvod k uvalení vazby. Doposud 

nelze vyloučit obvinění dalším osobám.[34,35] 

Policie zjistila, že statika mostu byla porušena již tři dny před neštěstím. Dne 5. 8. 2008 byla 

zjištěna závada na podepření pojezdového vozíku, viz obrázek č. 11 [35], kde je vidět, že 

svařovaný vozík se ohnul. Obvinění pracovníci o poruše věděli, pojezdový vozík totiž 

provizorně opravili takovým způsobem, že na jeho bok pouze navařili podpírací destičku. 

Toto dokazuje, že firma Bögl&Krýsl nezjednala dostatečnou nápravu a nezabezpečila stavbu. 

Vedoucí vyšetřovacího týmu Comenius v ČT uvedl, že nehodě šlo zabránit, pokud by firma 

přerušila práci a staticky zajistila most. Nicméně bylo zdokumentováno, že druhý den tj. 

6.8.2008 se vyskytla podobná závada. Rovněž tato závada byla odstraněna, a přesto, že byla 

zjištěna závažná porucha statiky mostu, tak nebyly práce přerušeny a most nebyl staticky 

zajištěn. Podle soudního znalce byla závada taková, že měly být zastaveny veškeré práce, měl 
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být povolán statik, a také měl být informován provozovatel trati. To se nestalo a na stavbě se 

pracovalo dál.[35,36] 

 

Obrázek 11: Prohnutý pojezdový vozík [35] 

Policie také disponuje důkazy, že dotyční inženýři sami kritická místa nafotili (poškozené 

pojezdové vozíky) a snímky poslali společnosti ODS-DSO, a.s., která si je najala. 

Vyšetřovatelé také uvedli, že pojezdové vozíky nebyly určeny pro konstrukci tak vysoké 

hmotnosti. Hmotnost mostu byla podle vyšetřovatelů okolo 363 tun.[35,36] 

Dne 11.12.2008 proběhla tisková konference policejního vyšetřovacího týmu Comenius. 

Vedoucí vyšetřovacího týmu mjr. JUDr. Jiří Jícha předložil fotodokumentaci konstrukce 

z okamžiku těsně před neštěstím. Je na nich patrné, že mezi nosnou konstrukcí a konstrukcí 

mostu byly v osudnou chvíli improvizačně umístěny dřevěné podložky, viz obrázek č. 12.[38] 

Pan mjr. JUDr. Jiří Jícha to okomentoval slovy: „už jsem toho viděl hodně, ale toto ještě ne.“ 

PČR oznámila, že čeká na definitivní znalecké posudky příčin tragédie.[37]  
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Obrázek 12: Dřevené podložky podpírající mostní konstrukci [38] 

Dne 28. ledna 2009 kriminalisté vyšetřovacího týmu Comenius obdrželi znalecké posudky. 

Ty mají dát odpověď na otázku, jaká je přesná příčina pádu mostní konstrukce do kolejiště, do 

které pak narazil mezinárodní rychlík EC 108 Comenius. S výsledky znaleckého zkoumání se 

budou kriminalisté intenzivně zabývat. Mluvčí vyšetřovacího týmu Comenius sdělila, že nelze 

vyloučit případné rozšíření trestního stíhání na další osoby.[39] 
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9 Závěrečné zhodnocení 

Během zpracovávání práce „Případová studie železničního neštěstí ve Studénce“ jsem zjistil 

několik následujících skutečností: 

Stěžejním pro mne bylo analyzovat některé druhy informací, které proběhly v médiích. 

V médiích, hlavně bulvárního charakteru, se objevuje mnoho nepravd, polopravd a dokonce 

informace, které se naprosto neslučují se skutečností, která se odehrávala na místě nebo i 

v době po železničním neštěstí (průběh vyšetřování).  

Dostupnost informací o železničním neštěstí, které mi sloužily pro zpracování bakalářské 

práce, se liší podle zainteresovaných stran. Co se týká jednotlivých základních složek IZS, 

nebyl jakýkoli problém s poskytnutím dostupných informací k tématu. PČR jako jediná ze 

složek nezpracovala zprávu o zásahu ve Studénce (zpráva o zásahu PČR ve Vřesině je 

zpracovaná). PČR ohledně vyšetřování příčin a odpovědnosti za železniční neštěstí odmítla 

poskytovat kromě oficiálních prohlášení jakékoli další informace s ohledem na stávající 

průběh vyšetřování. 

Podle informací poskytnutých od základních složek IZS, které jsem zpracovával, se liší počty 

sil IZS od dalších zdrojů. V několika publikacích je uvedeno, že při MU ve Studénce byl 

vyhlášen III. stupeň poplachu IZS, ve zprávě o zásahu HZS je uveden IV. neboli zvláštní 

stupeň poplachu IZS. 

U subjektů podílejících se na výstavbě, respektive rekonstrukci mostu, byla sdílnost informací 

velice chabá. S ohledem na průběh vyšetřováni PČR jsem byl odkázán na tiskové zprávy nebo 

prohlášení tiskových mluvčí. 

U drážní inspekce, která se jako nezávislý státní orgán zabývá zjišťováním příčin a 

okolnostmi závažných nehod v drážní dopravě, jsem byl odkázán na tiskové prohlášení 

s odůvodněním, že předmětná mimořádná událost v současné době není ze strany Drážní 

inspekce uzavřena.  

Při železničním neštěstí ve Studénce byl vyhrazen prostor pro média, ve kterém byly 

průběžné poskytovány informace cestou tiskových mluvčích jednotlivých složek IZS, 

vedoucích představitelů složek IZS a představitelů vlády České republiky a Polska, kteří se 

dostavili na místo MU. Ve Studénce se z důvodu monitorování situace ze strany médií, 

pohybovaly komerční vrtulníky a dálkově ovládané letecké modely, které sloužily pro 
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vytvoření záznamů místa neštěstí. Toto představovalo vážnou hrozbu pro přistávaní a odlet 

vrtulníku LZS, MV a znemožňovalo komunikaci složek IZS. 

Při prvním zasedání bezpečnostní rady bylo schváleno zřízení dvou telefonních linek pro 

poskytování základních informací (ve které nemocnici najdou své příbuzné apod.), které 

obsluhovali vyškolení interventi Krizového centra a PČR. Vytíženost těchto linek byla za 6 

hodin provozu cca 400 hovorů. Činnost těchto linek bylo ukončena ztotožnění poslední oběti 

železničního neštěstí. 

Pomoc zasaženým občanům poskytovalo také Krizové centrum v Ostravě. Mezi její činnosti 

patřilo v prvotní fázi zajišťování provozu krizových linek a později zabezpečovalo krizovou 

asistenci a podporu pozůstalým a zasaženým občanům. Od 10. 8. 2008 převzalo 

psychosociální pomoc od IZS pro střednědobou a dlouhodobou fázi pomoci. 

Zhodnocení zásahu IZS: 

Zásah byl náročný, co se týká počtu nasazených sil a prostředků IZS vzhledem k počtu 

cestujících, zraněných a MU dotčených osob. Činnosti složek IZS hodnotím jako vysoce 

profesionální vzhledem k charakteru a počtu osob dotčených MU. Dále bych vyzdvihl úroveň 

spolupráce složek IZS. Koordinace z pozice hejtmana kraje Ing. Evžena Tošenovského měla 

zásadní význam (zastřešení podmínek pro záchranné práce, přijetí představitelů vlády ČR a 

Polska, zástupců úřadů, institucí a komunikace s médii).  

Zhodnocení zásahu HZS: 

Zásah HZS, HZS SŽDC a JSDH hodnotím, na základě dostupných informací a konzultací 

s plk. Ing. Jiřím Šindlerem, VZ v místě události za velice profesionální. První jednotka PO, 

která se dostavila na místo, byla JSDH Studénka v 10:41 hodin. Následována HZS MSK 

Bílovec a Nový Jičín, jejíž VZ vyhlásil 3. stupeň poplachu IZS a počet zraněných odhadl na 

100 a počet obětí na 10. Při pozdější analýze byl tento odhad ohodnocen jako velice přesný. 

Na místě MU bylo 22 jednotek se 45 vozidly a celkem se 151 hasiči. Pro lepší koordinaci 

všech složek IZS rozhodl plk. Ing. Jiří Šindler o zřízení štábu velitel zásahu, kde byla nutnost 

začlenění představitelů složek s nejvyšší pravomocí ke koordinaci řízení dané složky. V 11:28 

hodin přijel na místo události Ing. Evžen Tošenovský a převzal koordinaci složek IZS. Při 

zásahu byl použit manuál typová činnost – Tříděni raněných. Z pohledu HZS se jednalo o 

vhodný postup, kdy lékař provádí průzkum a stanoví základní terapii. Splnění stanovených 

opatření je schopen splnit personál HZS ve spolupráci s ZZS. Dále pak bylo velkou výhodou 

společné operační středisko složek IZS. Řízení tak rozsáhlého zásahu z jednoho místa v kraji 
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se jeví jako optimální pro zvládnutí mimořádných událostí v budoucnosti. Hlavními 

nedostatkem při zásahu HZS bylo technické zabezpečení JSDH a HZS. HZS nedisponuje 

těžkou vyprošťovací technikou na destrukci pláště kolejových vozidel.  

Zhodnocení zásahu ZZS: 

Zásah ZZS hodnotím, na základě zpracovaných informací velmi kladně. První z povolaných 

sil ZZS se dostavila na místo události cca 6 minut po nahlášení události, osádka ZZS 

Studénka RZP v 10:39 hodin. Poslední nalezená živá osoba byla předána na shromaždiště 

zraněných v 11:45 hodin a v 12:27 hodin byli poslední pacienti evidování na třídícím 

stanovišti a dále rozvezeni do nemocnic. Odsun posledního pacienta do dvou hodin od vzniku 

události z místa nehody potvrzuje připravenost a funkčnost ZZS a ostatních základních složek 

IZS. Na místě MU zasahovalo 110 záchranářů včetně 18 lékařů a psycholog ZZS, který 

podporoval zasahující záchranáře a podával tiskové zprávy mediím. Nedostatky, které se 

ukázaly, byly např. nemožnost použití radiostanice PEGAS (tyto přístroje byly odevzdány 

v následujících dnech po MU PČR k upgradu FW), zabezpečení personálu ZZS osobními 

ochrannými pracovními prostředky (nedostatečný počet přileb), nedostatek personálu ZZS 

neumožňující vystřídání v následujících hodinách a dnech, zabezpečení potřebným 

zdravotnickým materiálem a zázemí pro činnost zdravotnického personálu (nafukovací stany).  

Zhodnocení zásahu PČR: 

Policie na místě události zabezpečovala evidenci nezraněných osob, zprůjezdnění 

přístupových dopravních cest pro vozidla IZS (zejména pro odvoz zraněných ZZS), uzavření 

místa zásahu a shromažďování osobních věcí z místa zásahu. Dále pak vyprošťování a 

transport těl obětí, střežení míst nálezu těl mrtvých obětí, zajištění stop a výslechy svědků. Na 

místě MU zasahoval i tým posttraumatické péče, který v urgentní fázi zásahu spolupracoval 

se sdělovacími prostředky, asistoval při sdělování úmrtí a při identifikaci, podpora 

pozůstalých a zasažených občanů a na místě MU a v nemocnicích, dále zajišťoval službu na 

krizových linkách pro občany a v neposlední řade podporoval zasahující policisty. Po 

konzultaci s tiskovou mluvčí PČR Nový Jičín Miroslavou Michálkovou Šálkovou spatřuji 

nedostatky v zásahu PČR ve Studénce v materiálně technickém zabezpečení. V kapitole č. 7 

jsou uvedeny materiálně technické nedostatky, které byly zjištěny na místě MU. Mezi dalšími 

nedostatky, které jsem zjistil, jsou: zabezpečení základních potřeb pro zasahující (jedná se o 

potraviny, zajištění pitného režimu, ukrytí v případě nepřízně počasí, zajištění mobilního 

sociálního zařízení, a také prostor pro odpočinek), více komunikačních zařízení a zlepšení 
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kvality spojení. Dalším nedostatkem byl problém se zamezením volného vstupu osob a 

dopravy v místě zásahu a jeho okolí. 

Na základě dostupných informaci k zásahu PČR nejsem schopen detailněji zhodnotit samotný 

zásah PČR ve Studénce. Zpráva o zásahu PČR ve Studénce nebyla na tuto MU zpracována, 

jelikož tento případ ještě není zdaleka uzavřen. 

Zhodnocení zásahu kynologické skupiny: 

OPIS HZS MSK povolalo psovody s atestem na vyhledávaní osob v sutinách, kteří měli za 

úkol prověřit místo nehody, kdy nebylo jisté, zda se na místě MU nenachází ještě další osoby 

zavalené sutinami mostní konstrukce a troskami vlaku. Na místo MU dorazili 3 psovodi se 

zmiňovanými atesty. Bylo provedeno několik průzkumů místa MU (standardní „trojkový“ 

systém průzkumu) pro potvrzení, že se na místě nenachází se 100% jistotou žádná živá osoba. 

V 18:25 hodin byl ukončen sutinový průzkum v místě MU. PČR požádala zbývající psovody, 

kteří byli stále přítomní na místě MU o provedení plošného průzkumu v okolí místa MU. 

Tento průzkum byl ukončen s negativním výsledkem nálezu živé osoby. Nasazení 

kynologické skupiny bylo nezbytným předpokladem pro stanovení skutečnosti, že na místě 

MU se nenachází osoba vykazující známky života. 

Navrhovaná opatření: 

Na základě zhodnocení zásahu základních složek IZS a dle zjištěných nedostatků navrhuji 

následující opatření pro zlepšení jejich činnosti při další MU. 

• Pokračovat v organizování taktických cvičení velkého rozsahu za účasti všech 

složek IZS. Například jako bylo taktické cvičení složek IZS ze dne 15. 6. 2006 s 

názvem „Letadlo 2006“. 

Po konzultaci s představiteli základních složek IZS jsem dospěl k návrhu 

zorganizováni taktického cvičení za účasti všech složek IZS. Předmětem cvičení 

by byla srážka vlaku nebo tramvaje. Po události ve Vřesině a také ve Studénce, 

HZS MSK nedisponuje těžkou technikou na destrukci obvodového pláště 

kolejových vozidel. Toto cvičení by bylo zaměřeno na destrukci obvodového 

pláště kolejových vozidel a vyprošťování raněných osob. 

• Na základě interní analýzy jednotlivých základních složek IZS zhodnotit 

uvedené nedostatky v kapitole č. 7. a zabezpečit materiálně technické vybavení 

těchto složek IZS. 
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• Využit veškeré dostupné informace z MU ve Studénce ke zpracování 

modelové situace, která by v případě MU podobného charakteru byla 

podkladem/metodikou pro činnost základních složek IZS. 
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10 Seznam použitých pojmů a definic 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádnou 

událost a při provádění záchranných a likvidačních 

prací.[21]  

Letecká záchranná služba výjezdová skupina ZZS v níž zdravotnická část posádky je 

nejméně dvoučlenná ve složení lékař a záchranář.[40] 

Likvidační práce činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí.[21] 

Mimořádná událost škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život zdraví 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací.[21] 

Mimořádná událost v drážní 

dopravě 

je závažná nehoda, nehoda nebo ohrožení v drážní 

dopravě, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, 

pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, 

bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo 

ohrožuje životní prostředí.[5]  

Nehoda v drážní dopravě je událost, k níž došlo v souvislosti s provozováním drážní 

dopravy s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné 

škody.[5]  

Osobní pomoc je činnost nebo služba při provádění záchranných a 

likvidačních prací na výzvu velitele zásahu, starosty obce; 

osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně 

bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele 

zásahu nebo starosty obce.[21] 

Rychlá lékařská pomoc výjezdová skupina ZZS s nejméně tříčlennou posádkou, 

jejímiž členy jsou pracovníci uvedení v rychlé 

zdravotnické pomoci a dále lékař, který je současně 

vedoucím skupiny.[40] 

Rychlá zdravotnická pomoc výjezdová skupina ZZS v níž je nejméně dvoučlenná 
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posádka složená z řidičů , záchranářů nebo středních 

zdravotnických pracovníků - záchranářů, z nichž jeden je 

vedoucím skupiny.[40] 

Věcná pomoc je poskytnutí věcných prostředků při provádění 

záchranných a likvidačních prací na výzvu velitele zásahu, 

starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc 

poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s 

vědomím velitele zásahu nebo starosty obce.[21] 

Výjezdové skupiny jsou skupiny, které mají povahu rychle záchranné pomoci, 

rychlé lékařské pomoci a letecké záchranné služby a 

poskytující přednemocniční neodkladnou péči.[40] 

Záchranné práce činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou události zejména ve 

vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.[21] 

Závažnou nehodou v drážní 

dopravě 

se rozumí srážka nebo vykolejení drážních vozidel, ke 

kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, 

s následkem smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo 

škody velkého rozsahu.[5] 
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11 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na popis železničního neštěstí ve Studénce, které se stalo dne  

8. 8. 2008. Cílem mé práce byla syntéza a analýza dostupných informací týkajících se 

železničního neštěstí ve Studénce, následné zhodnocení zásahu základních složek IZS a 

kynologické skupiny na základě dostupných informací, návrh opatření pro eliminaci 

zjištěných nedostatků. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika částí: 

V bakalářské práci jsem se nejprve z teoretického hlediska zaměřil na vymezení metodiky 

případová studie. Případová studie je charakterizována obecně jako „detailní studium jednoho 

případu nebo několika málo případů“. Pojem případová studie se liší podle výzkumné 

činnosti, na kterou je aplikována. Případová studie popisuje a zdůvodňuje reálnou zkušenost 

získanou ze života v předmětné oblasti. Předmět rozhodnutí je druhotný, protože cílem 

případové studie je demonstrovat proces efektivního a neefektivního rozhodnutí. Případová 

studie umožňuje hluboké a systematické hodnocení případů. Opírá se o cílený sběr a 

zpracování dat, analýzu získaných informací a vytvoření znalostí na základě zpracovaných dat 

a posouzení výsledků v souvislostech. V závěrečné části kapitoly jsou uveden výhody a 

nevýhody použití případové studie. 

V druhé části bakalářské práce jsem se zaměřil na základě legislativních podkladů na 

vymezení pojmů a definice, týkající se mimořádné události v drážní dopravě. Dále jsem zde 

uvedl chronologický přehled nejtragičtějších železničních neštěstí v České republice od roku 

1928 do železničního neštěstí ve Studénce, ve světě v rámci 20. století a v Evropě od roku 

2003 do roku 2008. Železniční neštěstí ve Studénce bylo v německy mluvicích zemích 

spojováno s železničním neštěstím u obce Eschede v Německu, které se stalo 3. 6. 1999. 

Ve třetí části jsem se zabýval popisem železničních sítí, které procházejí městem Studénkou. 

Významově je nejdůležitější trať s číselným označením 270 spojující Prahu se severní 

Moravou, Polskem a Slovenskem. Na této trati se stalo zmiňované železniční neštěstí. V další 

části této kapitoly jsou znázorněny činnosti a podíl jednotlivých subjektů zapojených do 

rekonstrukce mostu. Závěrečná část této kapitoly je věnována vzniku MU a popisu situace 

bezprostředně po nárazu vlaku do spadlé mostní konstrukce. 

V následující části bakalářské práce jsem se věnoval zásahu jednotlivých základních složek 

IZS a činnostmi kynologické skupiny. Na místě MU bylo 151 hasičů, 110 záchranářů včetně 
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18 lékařů, 85 policistů a 20 kriminalistů. V místě MU bylo zapotřebí i nasazení kynologické 

skupiny pro provedení sutinového průzkumu a následného plošného průzkumu. Na místě MU 

byli nasazeni 3 členové kynologické skupiny. 

V pate části bakalářské práce jsou uvedeny poznatky, návrhy a doporučení, které při zásahu 

IZS provedli vrchní přestavitelé těchto složek v následujících dnech po železničním neštěstí. 

V další části bakalářské práce jsem se zabýval popisem stávajícího stupně vyšetřování 

železničního neštěstí. V současné době jsou obvinění dva lidé ze subdodavatelské firmy 

Bögl&Krýsl, a to ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Dle tiskové mluvčí 

vyšetřovacího týmu Comenius nelze vyloučit obvinění dalších osob. Kriminalisté se 

intenzivně zabývají vypracovanými posudky, které by měly objasnit přesnou příčinu pádu 

mostní konstrukce. Vyšetřováni by mělo být ukončeno do konce roku 2009. 

V závěrečné části práce jsou zhodnoceny zjištěné poznatky z průběhu analýzy a syntézy 

dostupných informací. Zhodnocení zásahu, základních složek IZS a kynologické skupiny. Na 

základě zjištěných nedostatků při zásahu IZS jsem navrhnul opatření, která by měla vést ke 

zlepšení činnosti jednotlivých složek IZS. 

Při naplňovaní cílů této práce jsem vycházel z platné legislativy, odborné literatury, 

dostupných informací, konzultací s jednotlivými představiteli složek IZS a internetových 

stránek. 

Zásah základních složek IZS byl proveden velmi profesionálně. Při vzniku další mimořádné 

události velkého rozsahu by měly být eliminovány zjištěné technické nedostatky pro zlepšení 

činnosti složek IZS při zásahu. 
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