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ANOTACE 

NAVRÁTILOVÁ, M.: Případová studie havárie tramvají ve Vřesině. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TU, 2009. 

Bakalářská práce je zaměřena na zpracování a vyhodnocení dostupných informací týkajících 

se havárie tramvají ve Vřesině a zásahu jednotlivých složek Integrovaného záchranného 

systému v místě nehody. První část práce je věnována tramvajové dopravě v Ostravě, její 

historii i současnosti a vozovému parku. Dále je zde popsána trasa tramvajové linky č. 5, 

místo havárie a příčina jejího vzniku. Druhá část popisuje provedení zásahu z pohledu 

jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. V závěrečné části bakalářské práce 

jsou vyhodnoceny získané poznatky a případné návrhy ke zlepšení připravenosti složek IZS. 

Klíčová slova: případová studie, integrovaný záchranný systém, havárie, tramvaj 

 

 

 

ANNOTATION 

NAVRÁTILOVÁ, M.: Case Study of the Tram Accident near the Vřesina. Bachelor thesis. 

Ostrava: VŠB – TU, 2009. 

The bachelor thesis is aimed at processing and evaluation of available information regarding 

collision of trams in Vřesina followed by intervention of individual units of the Integrated 

rescue system at the point of accident. The first part of the paper deals with tram transport in 

Ostrava, its history and presence including the fleet. Moreover, the track of the tram line No. 

5 is described here, including the point of accident and cause of its occurrence. The second 

part describes the system of intervention as viewed by particular units of the Integrated rescue 

system. The final part of the bachelor thesis evaluates the obtained results and potential 

proposals on the Information Rescue System readiness improvement. 

Key words: case study, integrated rescue system, accident, tram 
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1 Úvod 

Denně se dovídáme z masmédií o haváriích, ke kterým dochází v dopravě, průmyslu 

či soukromí občanů, a které ohrožují životy, zdraví a bezpečí člověka či životního prostředí. 

Tyto mimořádné události mívají různý rozsah, na němž pak závisí rozsah prováděných 

opatření. Většinou stačí k likvidaci mimořádné události běžná činnost jednotlivých 

záchranných, bezpečnostních či havarijních služeb. Jsou však havárie, a není jich málo, kdy je 

potřebné záchranné a likvidační práce provádět dvěma nebo více složkami současně. 

V takovém případě je v České republice využíván integrovaný záchranný systém (IZS), což je 

označení pro koordinovaný postup záchranných, bezpečnostních a havarijních složek 

při společném zásahu. 

Mezi havárie, při jejichž likvidaci je integrovaný záchranný systém využíván, patří nehody 

v drážní veřejné hromadné dopravě. V novodobé historii České republiky je jednou 

z největších z těchto havárií srážka tramvají ve Vřesině u Ostravy (11. 4. 2008), kterou jsem 

si vybrala pro svou závěrečnou bakalářskou práci. 

Cílem bakalářské práce je: 

• vytvořit souhrn a utřídit dostupné informace o nehodě ve Vřesině 

• zhodnotit zásah jednotlivých složek IZS v místě nehody 

• navrhnout opatření ke zlepšení připravenosti složek IZS 
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2 Rešerše 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z.: 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. 

Tato publikace vychází především ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž se zabývá činností operačních a informačních 

středisek IZS. 

 

PAVELEK, R.: 100 let elektrické tramvaje v Ostravě. Od Sanoku k Astře - 1901-2001. 

Ostrava : Dopravní podnik Ostrava, 2001. 154 s., il., něm. a pol. res. ISBN:80-238-6933-7. 

Kniha byla vydána ke 100. výročí zahájení elektrického provozu tramvají normálního 

rozchodu na území města Ostravy. Pojednává o historii tramvajových tratí, vozového parku 

a zázemí tramvajového provozu. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, P.: Ochrana kritické infrastruktury. 1. vyd. 

Ostrava : SPBI, 2007. 141 s. Edice SPBI spektrum; sv. 51. ISBN 978-80-7385-025-8. 

Publikace přináší informace z oblasti ochrany životně důležité infrastruktury – kritické 

infrastruktury. Publikace obsahuje rovněž teoretickou pasáž, která se věnuje klasifikaci 

mimořádných událostí a jejich možných dopadů na kritickou infrastrukturu. 

 

Case Studies [online]. 1993-2009 [cit. 2009-03-02]. Dostupný z WWW: 

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

Webové stránky, které slouží jako průvodce při psaní případových studií. Nachází se zde 

definice případové studie, krátká historie a několik příkladů této výzkumné metody. 

 

Drážní inspekce [online]. 2008 [cit. 2009-03-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.dicr.cz/uploads/Zpravy/MU/MU_Ostrava_Vresina.pdf> 

Webové stránky Drážní inspekce, na kterých zveřejňuje zprávy o výsledcích z mimořádných 

událostí, které šetřila. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Dopravn%C3%AD%20podnik%20Ostrava
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3 Případová studie 

Případové studie se používají asi od počátku 20. století v mnoha oborech lidské činnosti,  

např. architektura, sociální vědy, antropologie, medicína, bankovnictví, terénní průzkum.    

Od 30. let minulého století je metodika na sestavení případové studie, jejímž cílem je získání 

souboru znalostí o daném problému, popisována v odborné literatuře a je předmětem 

podrobných šetření i kritiky, zda jde nebo nejde o výzkumnou metodu [1]. 

Definice případové studie 

Případová studie se týká sběru a prezentace detailních informací o konkrétním subjektu 

či malé skupině a často se zabývá jejich samotným popisem. Formou kvalitativního 

popisného výzkumu případová studie zkoumá jednotlivce nebo malou skupinu, přičemž se 

závěry vyvozují pouze na základě znalosti o zmíněném subjektu nebo skupině a pouze 

v tomto specifickém kontextu. Výzkumníci se nezaměřují na objevení nějaké obecné 

generalizované pravdy, ani běžně nezkoumají vztahy typu příčina - následek, místo toho se 

klade důraz na výzkum a popis [2]. 

3.1 Použití případové studie 

Často se případové studie používají jako nástroj pro podporu rozhodování a řízení, jestliže 

znalosti o problému v systémovém pojetí jsou nestrukturované. To znamená pokud 

v souvislosti s problémem u řady prvků, vazeb i toků posuzovaného systému jsou nejen 

nejistoty, ale i neurčitosti. V těchto případech dávají východisko buď expertní metody nebo 

případové studie [1]. 

Expertní metody napodobují myšlenkové postupy specialistů. Opírají se o scénář procesu, 

ve kterém je řešitel dané úlohy veden k postupnému řešení dílčích problémů rozhodování. 

Dělí se na [1]: 

• diagnostické 

• generativní (projekční)  

Případové studie, které se pro podporu rozhodování zpracovávají, využívají kvalitativní data 

způsobem, který umožňuje získat představu o častém řešení problému. Jinými slovy 

na základě zkušeností se vyhledává uspokojivé místně a časově specifické řešení. 

V praktických aplikacích se případové studie často užívají v projektovém a procesním řízení.  

 



 4 

Cíle případové studie se dělí na vyhledávání [1]: 

• extrémních případů 

• kritických případů (strategických) 

• paradigmatických (vzorových) případů 

Další oblastí, ve které se užívají případové studie, je vzdělávací proces. Jako uznávaná 

metoda pro vzdělání jsou případové studie používány od roku 1950 (Harvard Business 

School). V současné době se do výuky zavádí nový učební postup pro výuku studentů 

v oblasti tvorby případových studií tzv. SWIF Learning. Při tradiční výuce jsou studenti 

pasivními účastníky, kteří nemají možnost reagovat na předkládaná fakta. Zatímco v novém 

způsobu je účast studentů aktivní, studenti přebírají role výzkumníků, projektantů, tazatelů, 

pisatelů apod. [1]. 

3.2 Druhy případové studie 

Podle přístupu k problému a obsahu se případové studie dělí na ilustrativní, výzkumné, 

kumulativní a kritické. 

Ilustrativní případové studie jsou to v zásadě popisné studie. Obvykle se zabývají jedním 

nebo dvěma příklady nějaké události, aby naznačily situaci. Primárně slouží k tomu, 

aby neznáme údaje převedly ve známé a čtenáři poskytly společný jazyk pro zkoumané téma 

[2]. 

Výzkumné případové studie představují pilotní studie. Jejich cílem je identifikovat otázky 

a vybrat veličiny pro měření před zahájením hlavního šetření. Základní chybou v těchto 

případech je skutečnost, že výsledky pilotní studie, které vypadají přesvědčivě, se považují 

za výsledek celého výzkumu [1]. 

Kumulativní případové studie jsou zaměřené na jeden případ v různých kontextech. Slouží 

ke shromáždění informací o určitém problému 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 nároků na čas [1]. 

Kritické případové studie posuzují sledovaný případ v určitém kontextu z několika stran 

a nesnaží se o generalizaci. Soustřeďují se na odhalení příčin a následků [1]. 
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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. Rozšiřuje zkušenosti a zvyšuje váhu toho, co je již známo. Výhodou metodiky pro 

sestavení případové studie jsou tyto skutečnosti [1]: 

• 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 vícekriteriální analýza systému, sledují se nejen 

prvky systému, ale i interakce mezi nimi. Obvykle se používají dvě strategie, jedna spoléhá 

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

případové studie [1]. 

Strukturovaný postup pro sestavení případové studie [1]: 

• Název případové studie 

• Předmět případové studie (úvodní slovo, popis problému a stanovení cíle) 

• Popis kontextu problému, který je předmětem případové studie 

• Popis dat a metod pro zpracování dat 

• Výsledky 

• Vyhodnocení výsledků 

• Literatura 

Při aplikaci metody pro sestavení případové studie je nejobtížnější výběr případu. Doporučuje 

se takový výběr případů, aby se maximalizovalo to, co může být prostudováno v čase 

stanoveném studií. Metodika pro sestavení případové studie se zaměřuje jen na otázky: Jak? 

a Proč? [1] 
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3.4 Podklady pro případovou studii  

Výsledky aplikace metodiky na sestavení případové studie závisí na kvalitě dat, informacích 

a  znalostech. Informace musí být vždy získány průkaznou a objektivní metodou. Zdroje pro 

sběr dat při zpracování případové studie zahrnují [1,2]: 

Spisy mohou být programy jednání, úřední dokumenty, dopisy, novinové články nebo jiné 

dokumenty, které se přímo vztahují k šetření případu. Dokumenty jsou důležité pro 

identifikaci spletitosti, ve které se odehrávají jednotlivé případy. 

Archivní záznamy jsou služební záznamy, organizační záznamy, seznamy účastníků a data 

z průzkumných šetření. Vyšetřující subjekt musí vyhodnotit přesnost a věrohodnost dat před 

jejich použitím. 

Rozhovory patří k nejdůležitějším zdrojům informací pro případové studie. Existuje několik 

možných forem rozhovorů otevřené, ukončené a strukturované. V případě otevřeného 

rozhovoru respondenti komentují jisté události a navrhují jejich řešení. Zpracovatel případové 

studie nesmí být závislý na jednom respondentovi, musí proto najít další zdroje, kterými ověří 

hodnověrnost informace.  

Cílený (ukončený) rozhovor se skládá ze souboru otázek a je používán v situaci, kdy je na 

rozhovor s respondentem málo času, slouží k potvrzení dat z jiných zdrojů. 

Strukturovaný rozhovor je používán ke sběru dat v případech komplexní případové studie. 

Otázky jsou detailní a předem připraveny. 

Přímá pozorování a měření jsou shromažďována při prohlídce terénu během zpracování 

případové studie. Musí být buď jednoduché, jako náhodný sběr dat nebo ve formě formálních 

protokolů, které klasifikují chování účastníků procesu rozhodování. Větší spolehlivost dat, 

pokud sběr dat zajišťuje více nezávislých a nenápadných pozorovatelů. 

Pozorování zpracovatelů případové studie poskytuje neobvyklé možnosti pro sběr dat, ale 

také může vytvářet problémy např. zdroj subjektivity řešení. Subjektivitě se dá zabránit, když 

se provedou měření a šetření dle objektivních postupů. 

Fyzické artefakty mohou být nástroje, nářadí nebo jiné další fyzické důkazy, které mohou být 

sebrány při terénním průzkumu. 
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Zastánci metodiky pro sestavení případové studie poukazují na to, že případové studie 

produkují mnohem detailnější informace, než jaké jsou k dispozici pomocí statistických 

analýz. Statistické metody lze použít jen pro případy, u kterých jsou k dispozici homogenní 

a reprezentativní datové soubory. Takovéto nároky na data případová studie nemá, protože 

kvalifikované výsledky získává pomocí kreativního a inovačního zvažování problému. 

Odpůrci argumentují tím, že výsledky případové studie lze jen těžko zobecnit, protože 

obsahují subjektivitu, která je způsobena subjektivním výběrem případu a použitím 

kvalitativních subjektivních dat [2]. 

V současné době převládá názor, dle kterého metodika na sestavení případové studie je 

spolehlivá metoda, když je zpracována pečlivě. Je ideální metodou pro získání výsledků 

celistvým a hlubokým šetřením.  
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4 Tramvajová doprava v Ostravě 

Tramvajová doprava je jedním z druhů městské hromadné dopravy. Jedná se o kolejovou 

dopravu, která má elektrický pohon. Tramvaje odebírají elektrický proud z trolejového vedení 

pomocí pantografového sběrače [3]. 

Od železniční dopravy se tramvajová doprava liší zpravidla tím, že její tratě jsou uloženy 

ve společné vozovce s dopravou nekolejovou, je častěji vedena v ulicích měst, zabezpečuje 

pouze přepravu osob. Dále se liší menšími vzdálenostmi mezi zastávkami, kratšími intervaly 

mezi spoji, nižší cestovní rychlostí, kratší délkou vlaků, lehčími vozidly, odlišným způsobem 

řízení provozu a technickými parametry. V některých státech je však běžné, že se tramvajový 

systém se železničním prolínají a některá vozidla mohou mezi nimi přecházet, 

tzv. vlakotramvaj [3]. 

Ve třetím největším městě České republiky v Ostravě zajišťuje tramvajovou dopravu akciová 

společnost Dopravní podnik Ostrava, jejímž zakladatelem je Statutární město Ostrava. 

Dopravní podnik Ostrava je posledním pokračovatelem dopravců ve více než stoleté historii 

hromadné dopravy v regionu. 

 

Obrázek 1: Logo Dopravního podniku Ostrava [6] 

Historie 

V Ostravě začaly tramvaje jezdit v roce 1894, kdy byl zahájen provoz parní tramvaje. Síť 

tramvajových tratí se postupně rozšiřovala a v roce 1901 byla elektrifikována. Nové tratě byly 

budovány hlavně na jih a východ od centra města, aby nevytvářely souběh se sítí 

úzkorozchodných drah mezi Ostravou, Karvinou a Bohumínem. Provozovatelem tramvajové 

dopravy byla Společnost moravských místních drah [4]. 

V roce 1934 byly elektrifikovány dráhy Vítkovického horního a hutního těžířstva, které 

sloužily kromě nákladní dopravy také k přepravě vlastních zaměstnanců těžířstva a okolních 

obyvatel [4]. 

Na přelomu 40. a 50. let 20. století byly všechny společnosti provozující elektrické dráhy 

na Ostravsku spojeny do Dopravního podniku města Ostravy. V dobách socialismu byly 
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stavěny nové tratě hlavně do sídlišť a k továrnám. Na konci 90. let minulého století byl ještě 

otevřen úsek podél Místecké ulice, jinak od revoluce v roce 1989 byla stavba tramvajových 

tratí zastavena [4]. 

 

Obrázek 2: Historické tramvaje v Ostravě [5] 

Současnost  

V současné době patří ostravská tramvajová doprava k nejmodernějším v České republice. 

Délka sítě tramvajových tratí v Ostravě je 65,7 km a řadí se tak na třetí místo v zemi, po Praze 

a Brně [6]. 

V roce 2008 provozoval Dopravní podnik Ostrava 17 tramvajových linek o celkové délce 

213,5 km. Patnáct linek v denním provozu a dvě linky v nočním [6]. 

Vozový park čítá 283 tramvají různých značek a typů, z toho 64 tramvají je nízkopodlažních 

[6,7]. 

Servis vozidel zajišťují dvě tramvajové vozovny (Tramvaje Ostrava a Tramvaje Poruba). 

Údržbu dopravní cesty a těžkou údržbu a modernizaci kolejových vozidel provádí Dílny 

Dopravního podniku Ostrava a.s. v Martinově [7]. 
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Tabulka 1: Vozový park – tramvaje [5,8] 

Obrázek Modifikace 
a podtypy Počet  Obrázek Modifikace Počet 

 

ČKD T3 

T3G,T3SU, 
T3SUCS, T3R.P,  
T3R.E 

169 

 

ČKD T6A5 38 

 

ČKD K2 

K2G, K2RP 
9 

 

Škoda – Inekon  
LTM 10.08          
(ASTRA) 

14 

 

ČKD KT8D5 

KT8D5.RN1 
16 

 

Inekon 2001        

TRIO 
9 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra_T3G
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra_T3SUCS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra_T3R.P
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra_T3R.E
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Obrázek Modifikace Počet  Obrázek Modifikace Počet 

 

ČKD T3R. EV 1 

 

Vario LF2 1 

 

Vlečný vůz VV    
60LF 

2 

 

Vario LF3 2 

 

Vario LFR. E 21 

 

Vario LF3/2 1 
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5 Tramvajová trať Vřesinská - Zátiší 

Jedinou tramvajovou tratí provozovanou Dopravním podnikem Ostrava vedoucí mimo 

hranice města je v současné době 9,5 km dlouhá jednokolejná trať ze smyčky Vřesinská 

v Ostravě - Porubě do Kyjovic - Budišovic, místní části Zátiší. 

Tabulka 2: Historie tramvajové trati Vřesinská - Zátiší [4,9] 

Železniční trať 

rok 1923 Začátek budování tratě do Kyjovic jako parní železnice, provozovatelem byly 
Slezské zemské dráhy. 

rok 1925 Do provozu uveden první úsek tratě ze Svinova přes Porubu do Vřesiny. 

rok 1927 Dostavěn úsek přes Krásné Pole, Dolní Lhotu, Čavisov, Horní Lhotu do Kyjovic 
na současnou konečnou (Zátiší). Dráha byla v té době dlouhá přes 13 km. 

Elektrifikace 

rok 1943 Trať byla přičleněna k síti elektrických drah. 

rok 1947 
První elektrifikace úseku tratě Svinov - Vřesina. 

Počátek jízdy klasické tramvaje, trať překlasifikována na tramvajovou. 

rok 1948 Elektrifikace ve zbývajícím úseku Vřesina - Kyjovice - Budišovice. 

Redukce a modernizace provozu 

rok 1968 Zastavena veškerá osobní doprava v úseku Svinov - Poruba, stále zde ještě byla 
udržována doprava nákladní. 

rok 1970 Definitivně zrušen úsek Svinov - Poruba i pro nákladní dopravu.  

Při zavádění moderních čtyřnápravových tramvají typu T se vyskytl problém. Jednokolejné 
tratě vedoucí z města nebyly způsobilé k jízdě těchto vozů, proto postupně docházelo k  
rušení těchto tratí (např. trať do Hrabové, Klímkovic a Hlučína). 

rok 1980 Zahájena rekonstrukce celého úseku tramvajové dráhy do Kyjovic, nebylo ji 
vhodné rušit vzhledem k jejímu rekreačnímu významu. 

rok 1991  Ukončena rekonstrukce celého úseku, během níž byla v Zátiší vystavěna smyčka 
pro obracení jednosměrných tramvajových vozů. 

rok 2009 V současnosti po trati jezdí tramvajová linka č. 5 v trase Vřesinská – Zátiší. 
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5.1 Popis tratě  

Tramvajová trať Vřesinská - Zátiší je jednokolejná se dvěma výhybnami Vřesina a Dolní 

Lhota. Jedná se o jedinou jednokolejnou tramvajovou trať o rozchodu 1435 mm v České 

republice. Trať vychází ze smyčky Vřesinská, kde je napojena na zbytek ostravské 

tramvajové sítě, vede kolem porubského koupaliště, míjí louky, pole a několikrát vjíždí do 

lesa, až končí na konečné Zátiší v Kyjovicích - Budišovicích. Na trati se nachází dvě měnírny 

Dolní Lhota a Vřesina. V současnosti po této trati jezdí tramvaje linky č. 5 [9]. 

Zastávky 

Na trati se nachází 10 zastávek [9]: 

• Vřesinská (jinak též Poruba smyčka) 

• Poruba koupaliště 

• Vřesina (výhybna) 

• Nová Plzeň 

• Krásné Pole 

• U Obory 

• Dolní Lhota (výhybna) 

• Dolní Lhota osada 

• Horní Lhota 

• Zátiší (jinak též Kyjovice nebo Kyjovice - Budišovice) 

 

Dnešní zastávka Zátiší leží na katastrálním území obce Budišovice, ale protože stavba tratě 

byla financována i sousedními Kyjovicemi, byla zpočátku nazvána „Kyjovice“. Později byla 

pro lepší orientaci cestujících přejmenována na „Kyjovice - Budišovice“ a poté naopak 

na „Budišovice - Kyjovice“. V 90. letech byla přejmenována na současný název „Zátiší“ [9]. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%99esina_%28okres_Ostrava-m%C4%9Bsto%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Lhota_%28okres_Ostrava-m%C4%9Bsto%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Lhota_%28okres_Ostrava-m%C4%9Bsto%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozchod_kolej%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Budi%C5%A1ovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjovice_%28okres_Opava%29
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Obrázek 3: Kolejové schéma tramvajové linky č. 5 
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5.2 Zabezpečení jednokolejného provozu před havárií 

Provoz na jednokolejné trati nebyl řízen žádnou světelnou signalizací ani jiným 

elektronickým zabezpečovacím zařízením. Chod byl zabezpečen pouze vozovým jízdním 

řádem a vizuálním kontaktem řidičů. Dopravu na trati řídil svými pokyny pouze dispečer, 

který měl stanoviště u výchozí zastávky v Porubě [9]. 

5.3 Nehody a sjetí 

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

dopravy s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody [10]. 

Sjetí v drážní dopravě je událost, při které na jednokolejný úsek trati vjedou protijedoucí 

vozidla. 

Nehody  

Český rozhlas Ostrava vypátral v archivech města soudní spis o nehodě, která se stala          

30. října 1969 po půl osmé ráno na dnes již zrušeném úseku trati, v ulici Nad Porubkou, 

poblíž restaurace U Slunce. Zraněných bylo tehdy 20, z toho 3 těžce. Nehodu způsobila        

28 letá řidička, která nevyčkala na křižování. Dostala nejprve dvouletý podmíněný trest, 

vzhledem k vysoké škodě na socialistickém majetku jí však v odvolacím řízení byl trest 

změněn na dvouletý nepodmíněný. Výkon trestu nastoupila začátkem roku 1974, po roce byla 

předčasně propuštěna z důvodu amnestie [11,12]. 

19. dubna 2008 se deníku Právo svěřila bývalá průvodčí, že zažila srážku tramvají na této trati 

v létě roku 1974 nebo 1975 v dopravní špičce, kdy dispečer povolil jízdu prázdné tramvaji, 

která se jela odstavit se závadou brzd, do obsazeného úseku. Zraněno bylo tehdy 13 osob, na 

místě byla přítomna i Veřejná bezpečnost, případ však byl ututlán a nebyl vyšetřen. V roce 

2008 se nepodařilo dohledat o této nehodě v archivech bližší informace [13,14].  

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%A9_sign%C3%A1ly_pro_tramvaje
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADzdn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADzdn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dispe%C4%8Der
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_rozhlas
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1969
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amnestie
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_%28den%C3%ADk%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1974
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_bezpe%C4%8Dnost
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Sjetí 

Dopravní podnik Ostrava i Drážní inspekce bezprostředně po nehodě v dubnu roku 2008 

tvrdily, že jde o první událost podobného druhu a že dosavadní způsob zajištění trati fungoval 

až do této nehody spolehlivě a jde o první nehodu na této trati [15]. 

Do médií však začala pronikat tvrzení z řad veřejnosti, že ke sjetí protijedoucích tramvají na 

jednokolejném úseku došlo již mnohokrát, ale většinou byly tyto případy řešeny couváním. 

Poté i dopravní podnik přiznal, že v období posledních tří let byly na jednokolejné tramvajové 

trati zaevidovány dvě dopravní situace, kdy nebylo řidiči tramvají respektováno předepsané 

křižování ve výhybně. V obou případech jeden z řidičů křižujících se tramvají nezastavil na 

místě určeném k čekání na protijedoucí tramvaj. 

Případy byly řešeny krácením prémií řidičů, napomenutím a připomenutím předpisů v 

povinném školení všech řidičů. Po červencové události podnik údajně začal hledat možnosti 

vyššího stupně zabezpečení trati [16]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD_inspekce
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6 Havárie tramvají ve Vřesině 11. 4. 2008 

V následující části práce se budu zabývat vybranou mimořádnou událostí, ke které došlo dne 

11. dubna 2008 v 17.51 hod. na výše popsané jednokolejné tramvajové trati Budišovice, 

Zátiší - Vřesinská, mezi zastávkami Vřesina a Poruba koupaliště, kde se čelně srazily 

tramvaje linky č. 5. 

Z hlediska řešení tramvajové nehody, je dobré uvést definice vybraných pojmů. 

Mimořádná událost je 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 [17]. 

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 [10]. 

• Závažnou nehodou v drážní dopravě je 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. 

• 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 mimořádné události se považují za ohrožení [10]. 

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, např. havárie nebo 

srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení 

nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla 

v pohybu [18]. 

Takto definuje nehodu zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

Protože tramvaje jezdí i mimo pozemní komunikace, musíme k přesnému vymezení pojmu 

použít také zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, který říká že: 

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

drážní dopravy, s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody na majetku. Jiné 

mimořádné události se považují za ohrožení [10]. 
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Havárie je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení 

a budov, užitím, zpracováním, výrobou, skladováním, přepravou nebezpečných látek nebo 

nakládáním s nebezpečnými odpady [19]. 

Z výše uvedených definic vyplývá, že je možné v další části mé práce používat kterýkoliv 

z těchto termínů. 

6.1 Předchozí mimořádné události  

Ode dne zřízení Drážní inspekce - Územního inspektorátu Ostrava, tj. 1. 1. 2003, nejsou 

na základě oznámení Dopravního podniku Ostrava evidovány žádné obdobné mimořádné 

události, při nichž by došlo ke srážce protijedoucích tramvají na jednokolejném úseku trati 

Budišovice, Zátiší - Vřesinská [20]. 

Při vyšetřování příčin a okolností vzniku mimořádné události bylo Drážní inspekcí zjištěno, 

že za období let 2000 až 2007 dopravce eviduje několik níže uvedených případů 

nerespektování pravidel při provozování drážní dopravy [20]. 

Tabulka 3: Předchozí mimořádné události podobného charakteru [20] 

Datum Nerespektovaná pravidla při provozování drážní dopravy 

12. 9. 2000 
Řidič tramvaje nevyčkal ve výhybně Vřesina na stanovené křižování 
a nedovoleně vjel do jízdní cesty protijedoucí tramvaje. Ke srážce tramvají 
nedošlo. 

28. 1. 2002 
Řidič tramvaje linky č. 9, kurz 101, nevyčkal ve výhybně Dolní Lhota 
na stanovené křižování a nedovoleně vjel do jízdní cesty protijedoucí tramvaje 
linky č. 9, kurz 104. Ke srážce tramvají nedošlo. 

7. 3. 2002 
Řidič tramvaje linky č. 5, kurz 201, nevyčkal ve výhybně Vřesina na stanovené 
křižování a nedovoleně vjel do jízdní cesty protijedoucí tramvaje linky č. 5, 
kurz 402. Ke srážce tramvají nedošlo. 

16. 5. 2002 
Řidič tramvaje linky č. 9, kurz 410, nevyčkal ve výhybně Dolní Lhota 
na stanovené křižování a nedovoleně vjela do jízdní cesty protijedoucí 
tramvaje linky č. 5, kurz 201. Ke srážce tramvají nedošlo. 

10. 8. 2004 
Řidič tramvaje linky č. 9, kurz 101, nevyčkal ve výhybně Vřesina na stanovené 
křižování a nedovoleně vjel do jízdní cesty protijedoucí tramvaje linky č. 9, 
kurz 103. Ke srážce tramvají nedošlo.  

18. 2. 2005 
Řidič tramvaje linky č. 5, kurz 402, nevyčkal ve výhybně Dolní Lhota 
na stanovené křižování a nedovoleně vjel do jízdní cesty protijedoucí tramvaje 
linky č. 9, kurz 409. Ke srážce tramvají nedošlo. 

24. 4. 2007 
Řidič tramvaje linky č. 8, kurz 102, nevyčkal ve výhybně Dolní Lhota 
na stanovené křižování a nedovoleně vjel do jízdní cesty protijedoucí tramvaje 
linky č. 5, kurz 402. Ke srážce tramvají nedošlo. 
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Žádné z výše uvedených porušení pravidel nebylo provozovatelem vyhodnoceno jako 

mimořádná událost, a proto je Dopravní podnik Ostrava neoznámil Drážní inspekci. Pouze 

přijal opatření vůči odpovědným řidičům tramvají, ve smyslu Zákoníku práce [20]. 

6.2 Popis místa nehody 

Místem mimořádné události je tramvajová dráha Dopravního podniku Ostrava, v 6,9 km 

jednokolejného traťového úseku Budišovice, Zátiší - Vřesinská, mezi zastávkami Vřesina 

a Poruba koupaliště, v katastrálním území obce Vřesina. Tramvajová dráha je v předmětném 

úseku vedena mimo pozemní komunikaci, částečně zalesněným územím bez občanské 

zástavby [20]. 

 

Obrázek 4: Mapka místa nehody 

Nejvyšší dovolená rychlost tramvají v tomto úseku trati byla v době mimořádné události 

stanovena provozovatelem na 60 km/h. V předmětném úseku tramvajové trati jsou situována 

dvě úrovňová křížení tramvajové dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí, jež přes 

dráhu převádějí účelové komunikace. Oba přejezdy jsou z příjezdových stran označeny 

svislými dopravními značkami A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ 

viz. Obrázek 5 [20]. 
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6.3 Popis mimořádné události 

Dne 11. 4. 2008 v 17.39 hod. odjel řidič s tramvají linky č. 5, kurz 402, z obratiště Zátiší. 

Jízda probíhala v souladu s Vozovým jízdním řádem linky č. 5, kurz 402, který řidiči tramvaje 

stanovoval příjezdové a odjezdové časy ze zastávek a výhyben Zátiší, Dolní Lhota, Krásné 

Pole, Vřesina a Vřesinská. Vozový jízdní řád rovněž určoval místa pravidelných křižování 

s protijedoucími tramvajemi, která byla v tabulce barevně zvýrazněna a u nichž bylo pod 

indexem uvedeno číslo kurzu, s nímž se v dané výhybně tramvajový vlak křižuje. Řidiče 

tramvají na možné křižování upozorňovaly tabule s textem "POZOR KŘIŽOVÁNÍ" 

viz. Obrázek 6, které byly umístěny na stožárech trakčního vedení ve výhybnách Dolní Lhota, 

Vřesina a na obratišti Zátiší [20]. 

  

Obrázek 5: Výstražný kříž pro železniční přejezd 

jednokolejný v předmětném úseku trati 

Obrázek 6: Tabule upozorňující na křižování 

tramvají v předmětném úseku trati 

 

Inkriminovaný spoj tramvaje linky č. 5, kurz 402, který odjel z výchozí zastávky Zátiší 

v 17.39 hod., měl Vozovým jízdním řádem stanoveno pravidelné křižování ve výhybně 

Vřesina s tramvají linky č. 5, kurz 201; ve výhybně Dolní Lhota nebylo pro předmětný spoj 

pravidelné křižování stanoveno. V 17.50.29 hod. zastavil pro nástup a výstup cestujících řidič 

tramvaje linky č. 5, kurz 402 u označníku zastávky ve výhybně Vřesina. Po uskutečnění 

nástupu a výstupu cestujících uvedl v 17.50.46 hod. řidič tramvaje linky č. 5, kurz 402, drážní 

vozidlo do pohybu, a to i přes skutečnost, že měl ve výhybně Vřesina Vozovým jízdním 

řádem určeno pravidelné křižování s tramvají linky č. 5, kurz 201 [20]. 

Odjezdem z výhybny Vřesina vjel tramvajový vlak (sestávající z jednoho drážního vozidla) 

linky č. 5, kurz 402, do úseku trati mezi výhybnou Vřesina a zastávkou Poruba koupaliště 

v době, kdy byla v předmětném úseku organizačně zajištěna jízda protisměrného 
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tramvajového vlaku (sestávajícího z dvou drážních vozidel) linky č. 5, kurz 201, který odjel 

po výstupu a nástupu cestujících v 17.50.24 hod. ze zastávky Poruba koupaliště směrem 

do výhybny Vřesina [20]. 

Při průjezdu pravosměrným obloukem o poloměru R=300 m v předmětném úseku trati viz.  

Obrázek 7 zpozoroval řidič linky č. 5, kurz 402, protijedoucí tramvaj linky č. 5, kurz 201 

Na vzniklou situaci reagovali řidiči tramvajových vlaků linky č. 5, kurzů 402 a 201, aktivací 

provozní a následně kolejnicové brzdy. Pro krátkou vzdálenost se však řidičům tramvajových 

vlaků linky č. 5, kurzů 402 a 201, nepodařilo zastavit a v 6,9 km došlo v 17.51 hod. k čelní 

srážce drážních vozidel [20]. 

 

Obrázek 7: Pravosměrný oblouk v předmětném úseku trati 

Při mimořádné události byla totálně zdeformována přední čela všech zúčastněných 

tramvajových vozů tj. K2G, ev. č. 810, T3SU-CS, ev. č. 902 a T3SU-CS, ev. č. 906, u kterého 

došlo i k deformaci zadního čela. Rovněž došlo k vzájemnému zaklínění všech zúčastněných 

drážních vozidel. Tramvaje typu T3SU-CS, ev. č. 906, a K2G, ev. č. 810, byly do sebe 

zaklíněny předními čely až po úroveň okenních sloupků mezi 1. a 2. bočním oknem [20]. 

Následkem dynamiky nehodového děje byla všechna zúčastněná drážní vozidla vykolejena 

prvním podvozkem a oběma nápravami. Zadní dvojkolí podvozků všech zúčastněných 

drážních vozidel zůstala po mimořádné události nevykolejena [20]. 
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7 Provedení zásahu 

V této kapitole popisuji provedení zásahu z pohledu jednotlivých základních složek 

integrovaného záchranného systému, které se největší měrou podílely na záchranných 

a likvidačních pracích v místě havárie. 

Níže uvádím definice stěžejních pojmů používaných v této kapitole. 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [17]. 

Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany 

zařazené v plošném pokrytí území kraje, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba [17]. 

Záchranné práce je činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

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

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin [17]. 

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí [17]. 

7.1 Zásah z pohledu Hasičského záchranného sboru 

V pátek 11. 4. 2008 v 17.54 hod. byla na KOPIS HZS Moravskoslezského kraje ohlášena 

srážka dvou tramvají na jednokolejné trati mezi Ostravou a Kyjovicemi. Na místo nehody 

byly vyslány jednotky HZS MSK ze stanic Zábřeh, Poruba a Přívoz. Zároveň byly k místu 

nahlášené události vyslány i ostatní složky IZS a byl vyhlášen 2. stupeň poplachu [21,22].  

 

Obrázek 8: Časový průběh příjezdu JPO k místu nehody [22] 
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7.1.1 Situace po příjezdu na místo nehody 

Jako první k nahlášenému místu události přijela jednotka PO ze stanice Ostrava - Poruba, 

která se vracela z tramvajového depa v Porubě, kde zasahovala při požáru tramvaje. Místo 

havárie nebylo blíže určeno, proto byla jízda k zásahu vedena nejprve podél kolejiště až 

k zastávce Poruba koupaliště, kde nebylo nic zjištěno. Při zpáteční cestě Vřesinskou ulicí byla 

událost nalezena. Jediná sjízdná cesta byla k zadní části parkoviště za koupalištěm, ta byla 

zabezpečena závorou, před kterou již stála sanitka ZZS. Jednotka musela závoru násilně 

otevřít a poté bylo vozem řídícího důstojníka najeto až na konec parkoviště nejblíže kolejišti 

[22]. 

Po prvotním ohledání místa události rozhodl velící důstojník, který se na místo nehody 

dostavil zároveň s první jednotkou o přenesení všech potřebných technických prostředků PO 

na místo události (elektrocentrály, páčící nástroje,vyprošťovací nástroje, zdravotní materiál 

apod.). Prostředky se přenášely na vzdálenost cca 400 m po kolejovém svršku. K této činnosti 

byli využiti i příslušníci PČR, strážníci MPO a hasiči jednotky SDH Vřesina, která byla 

na místo události následně přivolána [21]. 

Po provedení průzkumu v místě nehody bylo zjištěno, že v dopravních prostředcích bylo 

v době příjezdu jednotek zaklíněno celkem devět osob. Přes KOPIS byl požádán Dopravní 

podnik Ostrava o vypnutí elektrického proudu v trolejovém vedení. Dále byl informován 

krajský řídící důstojník a členové týmu posttraumatické péče HZS MSK [21,22].  

Velícím důstojníkem byly na místě zřízeny dva bojové úseky [21]: 

• Úsek č. 1 od bodu střetu ve směru na Kyjovice 

• Úsek č. 2 od bodu střetu ve směru na Ostrava 

 

Obrázek 9: Vytvoření bojových úseků [23] 
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Na Obrázek 9 je kromě vytvořených bojových úseků, také znázorněna příjezdová cesta 

k místu události, odkud byly ručně přenášeny veškeré potřebné věcné prostředky požární 

ochrany. 

7.1.2 Záchrana osob 

Na úseku č. 1, kde byla nasazeny jednotky PO ze stanice Zábřeh, se nacházely zaklíněny dvě 

zraněné a jedna již mrtvá osoba [21]. 

Na úseku č. 2, kde byly nasazeny jednotky PO ze stanice Poruba a Přívoz, se nacházelo 

zaklíněných sedm zraněných osob a jedna mrtvá osoba [21]. 

Vhledem k velkému počtu zraněných bylo na nedalekém poli zřízeno stanoviště, kde ZZS 

prováděla ošetřování zraněných osob. V blízkosti stanoviště se nacházel také přistávací 

prostor pro vrtulník LZS, odkud byl prováděn transport raněných do přilehlých nemocnic. 

Při poskytování první pomoci a transportu zraněných byly využívány všechny přítomné 

složky IZS. Při srážce tramvají došlo k velké deformaci nosných konstrukcí a k vzájemnému 

prolnutí vozidel a právě v těchto místech se nacházely zaklíněné zraněné osoby. 

Ve spolupráci se ZZS byly zajištěny základní životní funkce zraněných osob a na vyproštění 

bylo postupně použito veškerého dostupného hydraulického vyprošťovacího zařízení. 

Zaklíněné zraněné osoby se nacházely v obou vozech přitlačeny na nosné obvodové stěny 

tramvají. Při vyprošťování musely jednotky PO postupovat s největší opatrností, protože 

odstraňované konstrukce se většinou přímo dotýkaly těl zraněných osob [21]. 

 

Obrázek 10: Vyprošťování zraněných HZS [24] 
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Z důvodu potřeby zajištění speciálních technických prostředků a odpočinku zasahujících 

složek IZS, byly na místo zásahu povolány technický kontejner, velitelský kontejner 

a vyprošťovací automobil Bison, vše z výbavy HZS MSK. Vzhledem k pokročilé denní době 

bylo místo zásahu a přilehlé okolí osvětleno třemi sférickými balonovými světly taktéž 

z výbavy HZS MSK. Ohraničení a uzavření prostoru v místě nehody provedla PČR 

ve spolupráci s MPO. K místu nehody se dostavili i členové týmu posttraumatické péče HZS 

MSK a ZZS, tiskový mluvčí HZS MSK, ředitel HZS MSK, vedení PČR, MPO, DPO, 

vyšetřovatelé Drážní inspekce, primátor a další představitelé statutárního města Ostravy. 

Vyprošťovací a záchranné práce byly ukončeny ve 20.11 hod., poté byla na KOPIS zřízena 

krizová linka pro komunikaci s příbuznými postižených [21]. 

7.1.3 Likvidační práce 

Po částečném vyšetření nehody PČR ve 21.58 hod. začaly jednotky požární ochrany 

vyprošťovat dvě zemřelé osoby z nejvíce zdemolovaných částí vozů pomocí hydraulického 

zařízení a nafukovacích vaků. Po vyproštění zemřelých a po došetření místa nehody 

Policií ČR, začaly jednotky HZS Moravskoslezského kraje za asistence Dopravního podniku 

Ostrava s oddělováním zaklíněných tramvají. Tramvajové vozy byly zajištěny proti pohybu 

a postupně odtahovány za pomoci servisní tramvaje. Po roztažení byly tramvaje usazeny zpět 

na koleje pomocí hydraulického zařízení Dopravního podniku Ostrava. Dne 12. dubna v    

1.24 hod. byly likvidační práce ukončeny a místo zásahu bylo předáno SDH Vřesina a MPO 

k dohledu. V ranních hodinách byla jednotka SDH Vřesina vystřídána jednotkou ze stanice 

Přívoz, která na místě asistovala DPO a Drážní inspekci při došetření nehody [21,22].  
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Tabulka 4: Nasazené síly a prostředky HZS MSK [22] 

Čas HS stanice Nasazená hlavní technika Počet členů v jednotce 

18.02 h HS-Poruba CAS K 27-DENNIS Rapier 6 

18.05 h HS-Zábřeh CAS K 27-DENNIS Rapier, 1. vůz 6 

18.06 h HS-Zábřeh CAS K 27-DENNIS Rapier, 2. vůz 6 

18.12 h HS-Přívoz CAS K 27-DENNIS Rapier  6 

18.40 h HS-Zábřeh PPLA-protiplynový automobil 2 

18.51 h  HS-Zábřeh 
KA MB-ACTROS-nosič kontejneru 

+V 308-technický kontejner 

3 

18.52 h  SDH Vřesina CAS K25 LIAZ 8 

18.55 h SDH Dolní       
Lhota DA 12 Ford-dopravní automobil 6 

18.59 h HS-Zábřeh PAD MB-Sprinter-pojizdná dílna 1 

19.12 h SDH 
Vratimov DA 12 AVIA-dopravní automobil 4 

19.29 h  HS-Zábřeh 
KA MB-ACTROS-nosič kontejnerů 

+V-velitelský kontejner 

3 

19.47 h HS-Zábřeh VYA MB-Bison-vyprošťovací atomobil 3 

19.54 h HS Fifejdy PPLA-protiplynový automobil 2 

 

7.1.4 Zhodnocení zásahu z pohledu HZS 

Zásah byl velmi složitý kvůli špatně dostupnému terénu a velkému množství zraněných. 

Zásadním problémem při vyprošťování osob byly masivní konstrukce tramvají, které se daly 

odstranit pouze rozbrušovací kotoučovou pilou s kotouči na ocel. Dalším problémem byla 

sedadla uchycená k podlaze a k bočnímu rámu tramvaje. Jelikož na některých sedadlech byly 

zraněné osoby, nedalo se použít hydraulické zařízení a sedačky musely být zdlouhavě 

odstraňovány drobným ručním nářadím.  

Na zásahu se podílelo celkem 56 hasičů, z toho bylo 38 profesionálů a 18 dobrovolníků. 

 

 

 



 27 

7.2 Zásah z pohledu Zdravotnické záchranné služby 

Operátorky Centra tísňového volání v Ostravě přijaly dne 11. 4. 2008 v 17.52 hod. první 

hlášení na tísňovou linku 155 o dopravní nehodě mezi Porubou a obcí Vřesina, při které došlo 

ke střetu dvou tramvají. První informace hovořily asi o deseti zraněných. V následujících 

minutách doplňují informace další volající o stavu a počtu zraněných, ty se zvyšují přibližně 

na dvacet zraněných. Objevují se již zmínky o zaklíněných osobách a lidech v bezvědomí. 

V 17.53 hod. vyslaly operátorky Centra tísňového volání na místo havárie nejbližší skupinu 

RLP, vrtulník a dvě ostravské skupiny RZP. Informovány byly současně i ostatní složky IZS 

[25,26].  

 

Obrázek 11: Časový průběh příjezdu jednotek ZZS k místu nehody [25,27] 

7.2.1 Zdravotnická část zásahu 

První na místo nehody přiletěl vrtulník LZS Ostrava, který přistál na poli vedle místa nehody 

v 18.01 hod. Následně přijela posádka RLP, která zastavila na polní cestě cca 200 m 

od nehody a pokračovala s vybavením pěšky po kolejích. V 18.06 hod. byly na místě dva 

vozy RZP. Posádky ponechaly vozy na hlavní komunikaci spojující Porubu s Vřesinou a šli 

cca 500 m přes pole k tramvajové trati. Velitelem zdravotnické části zásahu se stal lékař LZS, 

který byl ze zasahujících služebně nejstarší a na místě nehody byl jako první. Při obhlídce 

tramvajových vozů byli označeni dva cestující jako mrtví. Oba cestující zůstali zaklíněni 

v troskách havarovaných tramvají v bezvědomí a se zástavou dechu. Jednalo se o chlapce 

ve věku 7 let a muže ve věku 78 let [25,26].  
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Zásah záchranářů značně komplikoval nepřístupný terén. Nejbližší příjezdovou komunikaci 

k místu havárie zablokovaly najíždějící hasičské vozy. K hlavní silnici vzdálené cca 500 m se 

nedalo přes čerstvě zaseté pole většinou sanitních vozů projet. Do bezprostřední blízkosti 

místa nehody se kromě vrtulníku dostaly pouze terénní vozy nebo automobily s pohonem 

všech kol [25,26].  

Velitel zásahu proto nařídil vyslání vozidla Randez Vouz, které převáželo zdravotnický 

materiál na místo nehody a zraněné k sanitkám přes pole. Dále požadoval aktivaci trauma 

plánu ostravských nemocnic a informování vedení záchranné služby. Zdravotníci po zajištění 

žilních vstupů, podání analgetik a infuzních roztoků čekali, až budou zbývající zranění 

vyproštěni HZS za pomoci těžké techniky [25]. 

V tramvajích zůstalo zaklíněno jedenáct pacientů. První zranění byli vyproštěni asi po třiceti 

minutách, poslední pacientka až po třech hodinách. Všichni pacienti byli při vědomí 

a spontánně ventilovali. Celý zásah záchranářům komplikoval terén, kde nebyl prostor 

na zřízení třídících a odsunových stanovišť [25]. 

Vedoucí lékař zásahu po třiceti minutách zahájil odsun pacientů a nadále zůstal v místě 

nehody. Vrtulník transportoval pacienty do dvou ostravských nemocnic a to do Fakultní 

nemocnice s Poliklinikou v Ostravě (FNsPO) a Městské nemocnice v Ostravě (MNOF). 

Sanitními vozy byli zraněni odváženi také do nemocnice v Ostravě Vítkovicích [25,26,27].  

 

Obrázek 12: Transport pacientů z místa nehody vrtulníkem LZS [28] 

Na místo nehody byly vyslány také čtyři vozy DRNR Městské záchranné služby Ostrava 

s dvoučlennou posádkou k přenášení pacientů a odvozu lehce zraněných. Pacienti byli 

převáženi i posádkami RZP a osobními vozy Městské policie Ostrava [25]. 
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Tabulka 5: Souhrn zdravotnické části zásahu [25] 

Personální zajištění na           

místě: 
3 lékaři, 5 SZP, 12 NZP 

Zasahující prostředky: 
LZS Ostrava, RLP Ostrava, RV Ostrava-Zábřeh, RZP - dvě 

posádky, DRNR - čtyři vozidla 

Prováděné výkony: 
Zajištění periferní žilní linky, podání analgetik, imobilizace 

krční páteře, zlomenin, ošetření krvácejících poranění. 

Počet zraněných: 39, z toho 13 těžce 

Počet obětí: 2 

Směřování pacientů do tří 

nemocnic: 

FNsPO 
Celkem ošetřeno 23 pacientů, z toho 7 těžce 

raněných, 5 dětí a 11 lehce raněných. 

MNOF 

Celkem ošetřeno 11 pacientů, z toho 4 těžce 

ranění, včetně těhotné ženy v osmém měsíci 

gravidity s perforujícím poraněním hrudníku. 

Vítkovice Celkem ošetřena 4 lehká zranění. 

Doba trvání ZZS na místě: 17.52 hod. až 21.30 hod., celkem 218 minut 

 

7.2.2 Činnost po skončení zdravotnické části zásahu 

Po transportu posledního pacienta v 21.30 hod. zahájila na místě nehody činnost pracovní 

skupina složená ze zástupců vedení ZZS, psychologa ZZS, vedení HZS a vyšetřovatele PČR. 

Po skončení práce na místě nehody se členové pracovní skupiny přesunuli do tří ostravských 

nemocnic, kam byli převezeny zraněné osoby, a prováděli doplňování seznamu postižených 

a identifikaci zemřelých. Seznam byl uzavřen ve tři hodiny ráno [26]. 

7.2.3  Psychosociální pomoc zasaženým 

První psychickou a následnou psychosociální pomoc poskytoval tým pracovníků již na místě 

nehody. V 18.40 hod. přijel na místo klinický psycholog ÚSZS MSK, který ve spolupráci 

s psycholožkou HZS a dvěma členy posttraumatických intervenčních týmů HZS a PČR 

poskytl první psychickou pomoc jednomu ze zraněných řidičů před jeho transportem 



 30 

do nemocnice. Dále proběhl kontakt s několika příbuznými v místech policejních zábran, kteří 

žádali informace o svých blízkých a domáhali se vstupu do uzavřeného prostoru [25]. 

Psychologové ZZS a HZS z místa organizovali zřízení speciální telefonické linky. Ta byla 

zprovozněna od osmé hodiny večerní na CTV Ostrava. Do 3.30 hod. bylo na speciální 

telefonickou linku přijato celkem 83 hovorů. Poté byla linka přesměrována na operační pult 

HZS, kde v průběhu rána a dopoledne zaznamenali ještě několik příchozích hovorů. Zřízení 

a provoz speciální linky se velmi osvědčil a do značné míry usnadnil práci operátorkám 

zdravotnické části CTV [25]. 

Dále byly ustaveny dva intervenční týmy pro kontakt s příbuznými, a to ve dvou 

nemocnicích: FNsPO a MNOF. V prostorách urgentních příjmů obou nemocničních zařízení 

pracovali s blízkými zraněných a v jednom případě také s pozůstalými. Poskytovali první 

psychickou pomoc, kontakty a dostupné informace [25]. 

V rámci psychosociální pomoci proběhlo setkání občanů Vřesiny se zástupci Dopravního 

podniku Ostrava, Ministerstva vnitra, Krizového centra Ostrava, Hasičského záchranného 

sboru a Zdravotnické záchranné služby [25]. 

Šest týdnů po události proběhla ekumenická bohoslužba ve Vřesinském kostele a následná 

rozprava na téma „Prožili jsme dopravní nehodu – jak dál?“ [25] 

7.2.4 Zhodnocení zásahu z pohledu ZZS 

Trvání zásahu ovlivnilo postupné vyprošťování zraněných zaklíněných v troskách 

tramvajových souprav. Tato skutečnost měla vliv i na počet nasazených zdravotnických 

skupin, neboť těžce zranění cestující byli ošetřováni a odváženi postupně, jak byli 

vyprošťováni. Při zásahu na místě nehody byl maximálně využit vrtulník LZS a terénní 

vozidlo RV. 

Příznivou okolností byla dobrá dostupnost tří nemocnic, do nichž byli zranění po vyproštění 

a  ošetření na místě havárie postupně transportování - traumatické centrum „za kopcem“ 

2 minuty letu LZS, jízda vozidla ZZS 5 minut (3,7 km). Další příznivou okolnosti byl fakt, 

že v době zásahu bylo denní světlo a relativně teplo (17 °C) a nepršelo. 

Pacienti nebyli označování kartičkami pro třídění zraněných. Důvodem bylo zejména jejich 

ponechání ve vzdálených vozech a nedostatek vhodného místa pro třídění. Nebyla vedena 

evidence odsunutých pacientů, což stěžovalo identifikaci a přehled o počtu směrovaných 

do jednotlivých nemocnic. 
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7.3 Zásah z pohledu Policie České republiky 

Oznámení o mimořádné události ve Vřesině bylo přijato na Centrum tísňového volání Ostrava 

v 17.52 hod., a to ze systému 112 od cestujícího z prvního tramvajového vozu linky č. 5 

jedoucího směrem do Vřesiny [29]. 

 

Obrázek 13: Časový průběh příjezdu jednotek PČR k místu nehody [29] 

7.3.1 Průběh zásahu jednotek PČR 

V 18.05 hod. byla na místě jako první jednotka PČR - dvoučlenná hlídka Obvodního oddělení 

PČR Ostrava - Poruba, která situaci vyhodnotila a podávala další informace a požadavky 

na operační středisko Městského ředitelství PČR Ostrava. V uvedené době z místa odcházeli 

nezranění (chůze schopni) cestující směrem k tramvajové zastávce Poruba koupaliště. Hlídky 

PČR zjišťovaly jejich totožnost jako svědků a poskytovaly první pomoc zraněným cestujícím. 

V 19.00 hod. se na místo dostavila jednotka Pohotovostního pořádkového odboru MŘ PČR 

Ostrava, která vytyčila prostor zásahu a v součinnosti s již přítomnou zásahovou skupinou 

Městské policie Ostrava zamezila vstupu nepovolaných osob na místo nehody [29]. 

V 19.15 hod. na místo nehody přijela skupina služební kynologie MŘ PČR Ostrava se dvěma 

psy. Skupina prohledala terén v okruhu tří kilometrů po obou stranách tramvajové trati 

za účelem vyhledání případných dezorientovaných cestujících [29]. 

Po upřesnění, že místo nehody spadá do místní příslušnosti OŘ PČR Nový Jičín, byla 

povolána výjezdová skupina z tohoto ředitelství, která se na místo dostavila v 19.34 hod. 

Zásah Policie ČR byl ukončen v 23.45 hod. ohledáním místa činu. Poté byl dán souhlas 

k roztržení vklíněných tramvají od sebe, jelikož byla obava, že v prostoru zaklíněných 

tramvajových vozů se mohou nacházet další těla zemřelých osob [29]. 
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Na místě zasahovala výjezdová skupina Okresního ředitelství PČR Nový Jičín, Pohotovostní 

oddíl Městského ředitelství PČR Ostrava, skupina služební kynologie Městského ředitelství 

PČR Ostrava a Městská policie Ostrava [29]. 

Tabulka 6: Následky tramvajové nehody [29] 

Usmrceny 3 osoby 

Těžkou újmu na zdraví utrpělo 11 osob 

Zranění s dobou léčení nad 7 dnů do 6 týdnů 23 osob 

Zranění s dobou léčení do 7 dnů 22 osob 

Celkem v tramvajích cestovalo 85 osob+2 řidiči 

Celkem zraněno 54 cestujících+2 řidiči 

 

7.3.2 Zhodnocení zásahu z pohledu PČR 

PČR měla nepřesné informace o místu havárie, neboť hlídky PČR nejsou vybaveny 

navigacemi GPS, které by umožnily hlídkám předat souřadnice GPS z místa havárie na CTV 

a  tím usnadnit  příjezd záchranných týmů.  

PČR nezajistila řízení dopravy na místě tak, aby byl vždy volný příjezd a odjezd z místa 

nehody. 

Činnost PČR byla zpočátku soustředěna pouze na technické zkoumání, nebyly zajišťovány 

výslechy zainteresovaných osob. 

Nastaly také chyby v dokumentaci místa nehody, které však již přímo nesouvisí s průběhem 

zásahu, ale s vyšetřováním havárie. Vozy byly roztrženy v nočních hodinách, aniž byla 

provedena řádná fotodokumentace místa (na žádné fotografii nejsou vyfoceny všechny tři 

tramvajové vozy). Byla zde možnost dokončení ohledání druhého dne přivoláním vrtulníku 

PČR a provést ohledání místa nehody s přesným zakreslením nehodového místa 

do katastrálních map. Ohledání se soustředilo pouze na zjištění podoby havarovaných 

tramvají. 
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8 Vyšetřování 

Nehodu tramvají ve Vřesině vyšetřovala Policie ČR a také Drážní inspekce, která sleduje 

a vyšetřuje mimořádné události v drážní dopravě. 

Vyšetřování na místě nehody bylo zahájeno v den havárie 11. 4. 2008 a pokračovalo ještě 

následující den. V pondělí 14. 4. 2008 pak proběhla na místě nehody rekonstrukce, která měla 

objasnit průběh nehody a zjistit, zda bylo možno střetu zabránit, když už se tramvaje řítily 

proti sobě. I když bylo zjištěno, že jeden z řidičů tramvaje překročil nejvyšší povolenou 

rychlost o 1,4 km/h, konstatovali experti, že střetu nešlo za stávající situace zabránit [29,30].  

Kriminalisté spolu s experty z drážní inspekce zpřesnili scénář, jak k havárii došlo. Dle 

zjištění šlo o chybu jednoho z řidičů, který nepočkal na příjezd protijedoucí tramvaje 

a navzdory zákazu vjel na jednokolejnou trať [30]. 

Podezřelý řidič vjel na trať směrem od Vřesiny rychlostí 61,4 km/h. Nejvyšší povolená 

rychlost přitom byla 60 km/h. Tramvaj brzdila 37 metrů a s protijedoucí se střetla v rychlosti 

40 km/h [30]. 

Druhý řidič tramvaje se dvěma vozy začal brzdit v rychlosti 55,2 km/h a těsně před nárazem 

snížil rychlost na 32,8 km/h. Vyšetřovatelé zjistili, že v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že se 

srážce nedá zabránit, se oba řidiči snažili opustit kabiny. Povedlo se to jen muži z tramvaje se 

dvěma vozy, kterého náraz vymrštil ven z okna tramvaje [30]. 

Ověřovací pokus prokázal, že řidič tramvajového vozu linky č. 5, kurz 402 měl ve výhybně 

Vřesina pro potřeby služebního telefonického spojení s traťovým dispečerem stanoviště 

Vřesinská k dispozici funkční traťový telefon [20]. 

Ve dnech 16. až 18. 4. 2008 bylo v prostorách Dílen Dopravního podniku Ostrava za účasti 

vyšetřovatele PČR, Drážní inspekce, zaměstnanců provozovatele a soudního znalce 

provedeno komisionální zjištění technického stavu všech zúčastněných drážních vozidel. 

Při komisionálních prohlídkách předmětných drážních vozidel bylo zjištěno, že tramvajová 

vozidla byla v dobrém technickém stavu a brzdový systém byl funkční. Komise se shodla 

na závěru, že technický stav zúčastněných drážních vozidel nebyl v příčinné souvislosti se 

vznikem mimořádné události [20]. 
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V rámci vyšetřování byly provedeny výslechy cestujících, řidičů a odpovědných pracovníků 

Dopravního podniku Ostrava. V rámci dokazování byly opatřeny znalecké posudky z oboru 

dopravy, soudního lékařství a nařízení zkoumání zdravotního stavu poškozených [29]. 

Vyšetřování nehody tramvaje mělo tu zvláštnost, že byla známa příčina havárie, nebylo tedy 

nutné ustanovení speciálního vyšetřovacího týmu ze strany PČR [29]. 

Dne 22. dubna 2008 obvinila policie řidiče tramvaje  z trestného činu obecného ohrožení. Dne 

22. ledna 2009 byl řidič tramvaje odsouzen za trestný čin obecného ohrožení na tři roky 

nepodmíněně ve věznici s dohledem a k zákazu činnosti v oblasti hromadné dopravy po dobu 

tří let. Rozhodnutí soudu není pravomocné, neboť obžalovaný podal proti rozsudku odvolání. 

I když se ihned po nehodě objevily názory, že křižování tramvají v inkriminovaném úseku 

bylo nedostatečné, neboť bylo zabezpečeno pouze organizačně, šetřením bylo zjištěno, 

že způsob zabezpečení splňoval všechny předpisy a tudíž nebyl příčinou havárie [31]. 

Současně s vyšetřováním havárie zahájila Drážní inspekce vyšetřování oznámení o dvou 

případech sjetí vozidel na předmětné jednokolejné trati, ke kterým mělo v minulosti dojít 

a které vedení Dopravního podniku Ostrava zatajilo. Šetření obě mimořádné události 

potvrdilo a Drážní inspekce udělila provozovateli Dopravnímu podniku Ostrava pokutu 

ve výši 1 milionu korun [32]. 
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9 Přijatá opatření Dopravního podniku Ostrava a.s. 

Dopravní podnik Ostrava ve smyslu vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 

provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí 

na dráhách, přijal následující opatření. Od vzniku předmětné mimořádné události zastavil 

provozovatel drážní dopravu v celém traťovém úseku Budišovice, Zátiší - Vřesinská               

a nahradil ji dopravou autobusovou. Náhradní autobusová doprava byla provozována do     

20. 4. 2008. Od 21. 4. 2008 byla drážní doprava na tramvajové trati linky č. 5 obnovena dle 

nových pravidel [20]. 

9.1 Dočasné rozšíření zabezpečení provozu 

Provozovatel vydal vnitřní předpis v podobě směrnice „Dočasné rozšíření zabezpečení 

provozu na jednokolejné trati Vřesinská - Zátiší“, platný od 21. 4. 2008 do doby zabezpečení 

jednokolejných traťových úseků technickými prostředky, kterým byla do provozování drážní 

dopravy zavedena pravidla pro zajištění jízd drážních vozidel na jednokolejných úsecích 

předmětné trati [20,23]: 

• služební mobilní telefon ve všech tramvajích 

Řidiči ve všech spojích provozovaných na této trati jsou vybaveni služebním mobilním 

telefonem pro potřeby povinné „odhlášky“ dispečerovi, který řídí provoz na této trati. 

• výstražné světlo 

Výjezdy z výhyben jsou vybaveny výstražným světlem, které upozorní řidiče na povinnost 

ohlásit se telefonem dispečerovi. 

• výstražná tabule „ODHLÁŠKA“ 

Ke zdůraznění povinnosti volat telefonicky dispečera je navíc instalována tabule s nápisem 

„ODHLÁŠKA“. 

• povinnost pravidelné „odhlášky“ 

Bez telefonického rozhovoru řidiče tramvaje s dispečerem při každém zastavení ve výhybně 

nesmí řidič vjet do jednokolejného úseku. 

• snížení povolené rychlosti 

Povolená maximální rychlost tramvají byla v méně přehledném úseku trati snížena ze 60 km/h 

na 40 km/h. 
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Obrázek 14: Výstražné světlo umístěné ve výhybně Vřesina [20] 

9.2 Zabezpečovací zařízení po havárii 

Dopravní podnik Ostrava vypsal veřejnou zakázku na zabezpečení předmětné tramvajové 

tratě. Vybudováním zabezpečovacího zařízení byla pověřena firma AŽD Praha s.r.o. Nový 

zabezpečovací systém je založen na elektromagnetickém čítači náprav doplněném o světelnou 

signalizaci. Vše je napojeno na řídící systém, který vyhodnotí obsazení jednotlivých úseků 

trati vozidly. V konečném důsledku systém umí zajistit vypnutí měnírny v případě, že by 

tramvaje vyjely proti sobě [34]. 
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10 Zhodnocení a návrhy ke zlepšení 

V případové studii jsou zpracovány a utříděny dostupné informace ze zásahu při havárii 

tramvají ve Vřesině dle jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. 

Z uvedených informací lze odvodit následující zjištění. 

Složky integrovaného záchranného systému obdržely oznámení o havárii do tří minut 

po střetu tramvají. V časovém rozmezí 8 - 14 minut od přijetí oznámení dorazily na místo 

havárie první vozy všech složek IZS. Tento fakt svědčí o vysoké úrovni připravenosti všech 

složek integrovaného záchranného systému k výjezdu. 

Místo srážky bylo v členitém terénu mimo dostupnost jakékoliv komunikace, což znamenalo 

pro všechny složky IZS značné ztížení podmínek pro přípravu a provádění záchranných prací. 

Pro záchranná vozidla a těžkou techniku bylo místo havárie v podstatě nedostupné. V tom 

se shodují všechny složky integrované záchranného systému, které na místě havárie 

zasahovaly. Zásah kromě nedostupného terénu také značně komplikoval druh havarovaných 

dopravních prostředků a jejich značná deformace, což ovlivnilo délku trvání záchranných 

prací zúčastněných složek IZS. 

V dokumentaci jednotlivých složek jsou uvedeny rozdílné údaje o zpracovávané události 

(např. počtu zaklíněných osob, zraněných osob a o celkovém počtu cestujících). 

Při zpracování této případové studie jsem zjistila, že se podstatně liší počty zraněných, které 

uvádí ZZS, od počtu zraněných, které uvádí PČR. ZZS totiž eviduje jen ty zraněné, kteří byli 

ošetřeni přímo v místě nehody, naproti tomu PČR uvádí počty i těch zraněných, kteří 

vyhledali pomoc lékařů v následujících dnech po mimořádné události. To samé platí i u počtu 

cestujících a zemřelých osob viz. Tabulka 7. 

Tabulka 7: Srovnání rozdílných údajů v dokumentaci složek IZS 

Zdroj HZS [23] ZZS [25,35] PČR [29] 

Počet cestujících 50 50 85+2 řidiči 

Počet zraněných osob 38 39 54+2 řidiči 

Počet usmrcených osob 3 2  3 

Dále je v hodnoceních zásahu rozpor o zatarasení jediné přístupové komunikaci, kdy ZZS 

uvádí, že tuto komunikaci zatarasily vozy hasičského záchranného sboru. Naopak 

v hodnocení zásahu uvádí Policie ČR, že přístupovou komunikaci zablokoval sanitní vůz, což 

potvrzuje i HZS, který tuto skutečnost doložil fotodokumentací viz. Obrázek 15. 
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Obrázek 15: Sanitní vůz blokující přístupovou cestu [24] 

V hodnoceních složek IZS jsou rovněž konstatována pochybení uvnitř jednotlivých složek, 

která měla následně dopad na činnost IZS - zdravotníci zapomněli v sanitních vozech kartičky 

pro třídění zraněných a nebyla vedena evidence odsunutých pacientů, policistům 

se nepodařilo zajistit volnou příjezdovou komunikaci na místě nehody. 

Policie ČR zmiňuje skutečnost, že hlídky PČR nejsou vybaveny navigačním systémem 

(GPS), který by v případě mimořádných události umožnil přesné určení místa havárie na CTV 

a tím usnadnil příjezd záchranných týmů. V takovém případě však musí být navigačním 

systémem vybaveny všechny složky IZS. 

S ohledem na skutečnost, že havárie tramvají ve Vřesině byla první velmi vážnou nehodou 

svého druhu za dobu trvání IZS MSK, lze konstatovat, že i přes výše uvedená negativa (v 

porovnání s rozsahem události spíše drobná pochybení) v průběhu zásahu, splnil IZS svůj 

účel. Všechny složky IZS vzájemně spolupracovaly po celou dobu záchranných a 

likvidačních prací. Přínosem v tomto případě byla při likvidačních pracích i spolupráce 

s Dopravním podnikem Ostrava. Zároveň se osvědčilo zřízení a provoz krizové linky, která do 

značné míry usnadnila práci operátorkám CTV.  

Velmi důležitá byla i činnost jednotlivých členů týmu posttraumatické péče HZS MSK a ZZS 

jak na místě zásahu, tak i v nemocnicích. 

Zajištění a poskytnutí první psychické pomoci, intervence na místě a následné psychosociální 

pomoci, se ukázalo jako důležitá součást činností prováděných v rámci likvidace mimořádné 

události. Havárie tramvají ve Vřesině byla první mimořádnou událostí na území 

Moravskoslezského kraje, při níž byla tato forma pomoci poskytnuta v tak značném rozsahu. 
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Navrhovaná opatření 

Navrhuji vytvoření databáze, ve které by byly zveřejňovány údaje o zásahu IZS u dopravních 

nehod, příp. jiných mimořádných událostí, obsahující souhrnné informace o: 

• příčině mimořádné události 

• činnosti jednotlivých složek IZS na místě zásahu 

• časovém průběhu zásahu jednotlivých složek IZS 

• počtu sil a prostředků nasazených jednotlivými složkami IZS 

• následcích mimořádné události (počty usmrcených, raněných a materiální škody) 

• provedených analýzách a vyvozených závěrech 

V této databázi by se nacházely údaje o zásahu integrovaného záchranného systému 

u dopravních nehod, na jejichž zpracování by se měly podílet všechny složky IZS. Dle mého 

názoru by bylo vhodné tyto zprávy uveřejňovat na webových stránkách Hasičského 

záchranného sboru ČR. 

Na základě analýzy údajů z databáze by mohla být přijímána preventivní opatření, a to jak 

v IZS jako celku, tak v jeho jednotlivých složkách. Rovněž by z nich mohly být čerpány nové 

náměty pro obsah cvičení IZS a školení pracovníků složek IZS, která jsou nedílnou součástí 

programu vzdělávání. 

Vytvoření navrhované databáze by urychlilo a usnadnilo přístup k informacím dalším 

zpracovatelům případových studií a napomohlo by k vytváření modelových situací. 
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11 Závěr 

Obsahem mé bakalářské práce je případová studie havárie tramvají ve Vřesině. V úvodu práce 

je ohlédnutí do historie tramvajové dopravy v Ostravě a její současnost, dále je zde popsána 

havárie včetně jejího místa, následuje zpracování získaných informací o zásahu jednotlivých 

složek Integrovaného záchranného systému, vyhodnocení poznatků z průběhu zásahu a návrh 

opatření ke zlepšení. 

Prvním cílem bakalářské práce bylo „Vytvořit souhrn a utřídit dostupné informace o nehodě 

ve Vřesině“. Informace, které jsem získala z internetových stránek, z tiskových zpráv, 

z Hasičského záchranného sboru, ze Zdravotnického záchranného sboru a od Policie ČR, jsem 

zpracovala do tří kapitol. V kapitole 5 Tramvajová trať Vřesinská - Zátiší je popis tramvajové 

tratě včetně jejího zabezpečení v době havárie a přehledu nehod a sjetí v minulém období. 

Kapitola 6 Havárie tramvají ve Vřesině 11. 4. 2008 obsahuje popis místa nehody a samotné 

havárie. V kapitole 7 Provedení zásahu, která je nejrozsáhlejší, jsem v časové posloupnosti 

setřídila získané informace o průběhu zásahu dle jednotlivých složek integrovaného 

záchranného systému, tj. přijetí oznámení a příjezd na místo havárie, vlastní zásah dané 

složky IZS, jeho ukončení a vyhodnocení z pohledu složek IZS. 

„Zhodnocení zásahu jednotlivých složek IZS“ z pohledu zpracovatele případové studie, které 

je druhým cílem bakalářské práce, je zpracováno v kapitole 10 Zhodnocení a návrhy 

na zlepšení. Provedla jsem porovnání informací získaných z jednotlivých složek IZS 

a hodnocení zásahu IZS jako celku. 

Třetím a posledním cílem bakalářské práce byl „Návrh opatření ke zlepšení připravenosti 

složek IZS“. Navrhuji vytvoření databáze, ve které by byly zveřejňovány údaje o zásahu IZS 

u dopravních nehod, příp. jiných mimořádných událostí. Obsah navrhované databáze 

a možnosti jejího využití jsou uvedeny rovněž v kapitole 10 Zhodnocení a návrhy na zlepšení. 

Havárie tramvají ve Vřesině ukázala, že Integrovaný záchranný systém, který se začal 

v České republice budovat od roku 1993, je na dobré úrovni, poskytuje však dostatečný 

prostor pro další zlepšování. Proto je třeba, aby zkušenosti ze zásahů u velkých havárií, jako 

byla havárie ve Vřesině, posloužily jako zdroj zjištění pochybení, vytváření preventivních 

opatření a neustálého zlepšování Integrovaného záchranného systému v našem státě. 

 

 



 41 

12 Seznam použitých zkratek 

CTV Centrum tísňového volání 

DPO Dopravní podnik Ostrava a.s. 

DRNR Doprava raněných, nemocných a rodiček 

DV Drážní vozidlo 

FNsPO Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 

GPS Global Positioning System 

HS Hasičská stanice 

HZS Hasičský záchranný sbor 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotky požární ochrany 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

LZS Letecká záchranná služba 

MNOF Městská nemocnice Ostrava 

MPO Městská policie Ostrava 

MŘ PČR Městské ředitelství Policie České republiky 

MZSO Městská záchranná služba Ostrava 

NZP Nelékařský zdravotnický pracovník 

OŘ PČR Okresní ředitelství Policie České republiky 

PČR Policie České republiky 

PO Požární ochrana 

PPLA Protiplynový automobil 

RLP Rychlá lékařská pomoc 

RV Randez vouz 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SZP Střední zdravotnický pracovník 

ÚSZS MSK Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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