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ANOTACE  

 

Schwarz, M. Posouzení bezpečnostního plánu pro společnost ČD Cargo provozní jednotky 

Ostrava. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2010. 63s. 

 

Diplomová práce se zabývá přepravou nebezpečných látek po železnici. Dle 

mezinárodního Řádu RID pro přepravu nebezpečných látek po železnici je posouzen a 

aktualizován Bezpečnostní plán Provozní jednotky Ostrava. Zvláště pak provozní pracoviště 

Ostrava hlavní nádraží. Nově je vytvořena příloha pro bezpečnostní plán s názvem kritická 

infrastruktura v obvodu provozního pracoviště. Pro prověření bezpečnostního plánu v praxi 

jsou navržena námětová cvičení pro Hasičskou záchrannou službu Správy železniční dopravní 

cesty a složky Integrovaného záchranného systému. 

 

Klí čové slovo: Bezpečnostní plán, seřaďovací nádraží, provozní pracoviště, provozní 

jednotka, nebezpečna látka 

 

 

ANNOTATION 

 

Schwarz, M.. The Evaluation of a Safety Plan for the Company ČD Cargo in Ostrava 

Operational Unit, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2010. 63s. 

 

This thesis deals with the transport of dangerous substances by rail.  According to the 

International Order of the RID for the transport of dangerous substances by rail is assessed 

and updated Safety plan for operating unit in Ostrava. Specifically, the operating Workplace 

Ostrava main station. Newly created annex the Safety plan, called the critical infrastructure in 

the distrikt operational work. To check the security plan  Practice exercises are designed 

Topical for fire rescue  service to the Railway Infrastructure Administration, and with the 

integrated Emergency. 

 

Key word: Safety Plan, marshalling station, Operating Departments, operating unit, 

dangerous material  
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1 Úvod 

V moderních společnostech je právě doprava jedním z klíčových faktorů, a pokud 

dojde k narušení dopravní infrastruktury, může to mít za následek ovlivnění jak hospodářské, 

tak sociální oblasti. Doprava po železnici na území Moravskoslezského kraje je hodně 

důležitá. Už několikrát jsme se dostali do situace, kdy došlo k přerušení hlavní železniční 

tratě, která spojuje Ostravu s Přerovem. V důsledku odklonění dopravy vznikají zbytečné 

ekonomické ztráty pro dopravce. Je mnoho scénářů, které na železnici mohou nastat a 

způsobit mimořádnou událost. Mimořádná událost může mít dopad na životy, zdraví osob, 

poškození nebo zničení majetku, životního prostředí a na další jiné věci. Existují ale také 

možnosti jak danou situaci řešit. Výhodou Ostravska při odklonění dopravy je, že je zde 

množství železničních tratí, které jsou vzájemně propojeny. Je možné zajistit náhradní 

dopravu po odkloněných trasách společností OKD, po kterých by také bylo možné vést 

železniční dopravu. Pokud by náhodou došlo k přerušení dopravy mezi Bohumínem a 

Karvinou. 

 Diplomová práce volně navazuje na bakalářskou prácí Přeprava nebezpečných látek 

po železnici s ohledem na havarijní plánování. Během psaní bakalářské práce došlo od 

1. prosince 2007 k zásadní organizační změně Českých drah, a.s. a to k vytvoření dceřiné 

společnosti ČD Cargo, a.s., která je v České republice největším provozovatelem nákladní 

dopravy po železnici. Proto bylo nutno nově zpracovat pro novou organizační jednotku 

bezpečnostní plán, který svým obsahem souvisí s přepravou nebezpečných látek. Některé 

části bezpečnostního plánu byly použity v bakalářské práci. Vlastní detailní zpracování si 

však vyžádalo těsnější spolupráci se zadavatelem práce a nebylo možné do odevzdání 

bakalářské práce celý plán zhotovit. Byla vytvořena jenom osnova Bezpečnostní plán 

Provozní jednotky Ostrava. 

Po roce a půl působení Bezpečnostního plánu PJ Ostrava, je cílem diplomové práce 

posouzení a následná aktualizace tohoto plánu. Cílem je také ověření připravenosti 

Integrovaného záchranného systému při zásahu u mimořádné události s únikem nebezpečné 

látky v obvodu seřaďovacího nádraží Ostrava - Levé.  
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1.1 Rešerše literatury 

Publikace Prevence závažných havárií I. se zabývá  zkušenostmi, poznatky a přístupy 

k problematice hodnocení rizik závažných havárií. V úvodní části jsou shrnuty základní 

informace z oblasti prevence závažných havárii, především rozbor legislativních předpisů a 

příklady havárií z minulostí. V další částí publikace jsou představeny nejčastější využívané 

metody hodnocení rizik závažných havárií. Vybrané screeningové a indexové metody jsou 

vysvětleny na případových studiích.   

 

Bernartík, A. Prevence závažných havárií I. 1. vyd., Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-89-2 

 

Publikace Nebezpečné látky II. se zabývá problematikou zásahu jednotek požární 

ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami. V úvodních kapitolách je pojednáno o 

vlastnostech nebezpečných látek, jejich označování a bezpečné manipulace s nimi. Jsou zde 

popsány bezpečnostní značky používané jak pro přepravu, tak i na obalech nebezpečných 

látek. Poslední část publikace je věnována zásahu jednotek požární ochrany v prostředí 

s nebezpečnými látkami. 

 

Šenovský, M.; Balog, K.;  Hanuška, Z.; Šenovský, P. Nebezpečné látky II. 2. vyd., 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-000-5 

 

Základní průvodce přepravou nebezpečných věcí s Českými drahami, a.s. se vydává 

jako pomůcka při každé změně předpisu pro potřeby zaměstnanců zúčastněných při přepravě 

nebezpečných věcí v železničním provozu. Text tohoto průvodce nenahrazuje vlastní text 

Řadu RID, případně podmínek pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami. 

Obsahuje jen základní informace z přepravy nebezpečných věcí po železnici. 

 

Skupina bezpečnostních poradců ČD pro RID, Základní průvodce přepravou 

nebezpečných věcí po železnici, Praha 2009 
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2 Železniční doprava v České republice 

Nejenom ve druhé polovině 20. století, ale i na začátku 21. století je železnice stále 

významným a prakticky nenahraditelným přepravcem velkých objemů materiálů. Proti 

silniční dopravě se kolejová doprava vyznačuje relativně nízkou spotřebou energie na 

tunokilometr. Železniční doprava se dělí na nákladní a osobní. V České republice od 

1. prosince 2007 osobní dopravu zajišťuje železniční společnost ČD a nákladní dopravu 

dceřina společnost ČDC. Železniční osobní doprava představuje jednu ze základních činností 

Českých drah a.s,. Mezi hlavní odběratele služeb v osobní dopravě patří kraje a stát 

zastoupený Ministerstvem dopravy ČR. Dceřinou společnosti pro provoz nákladní dopravy je 

ČDC. Pro provoz osobní i nákladní dopravy je potřeba dopravní cesty, ale ta je 

zabezpečována od 1. července 2008 státní organizací Správa železniční dopravní cesty.[8] 

Tímto krokem jsou posíleny rovné konkurenční podmínky pro všechny dopravce. Od 

uvedeného data se oficiálně stala Správa železniční a dopravní cesty provozovatelem dráhy, 

samotné řízení provozu výpravčími a dispečery však zůstává v rukou dopravce České dráhy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1:  Loga Českých drah osobní dopravy, nákladní dopravy a Správy železniční a dopravní cesty  

V České republice se můžeme i na železnici setkat se soukromými dopravci, které 

snadno rozlišíme od monopolních ČD. Existuje však i mnoho přepravců speditérů, kteří pro 

zákazníky sestavují nejvhodnější přepravní podmínky bez ohledu na konkrétního dopravce. 

Ty však na první pohled nejdou poznat a pro náhodného kolemjdoucího jsou podobné 

přepravy zpravidla tajemstvím. Na území Moravskoslezského kraje se můžeme setkat s těmito 

dopravci: 

• OKD, Doprava, a.s., Ostrava  

• SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. 

• STEEL - VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava 
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2.1 Organizační rozdělení Českých drah 

České dráhy jsou dominantním dopravcem (provozovatelem drážní dopravy) v osobní 

dopravě. Na některých tratích, kde dříve provozovaly drážní dopravu ČD, nyní jezdí vlaky 

soukromých železničních firem. Činnosti osobní dopravy a přepravy realizuje úsek náměstka 

pro osobní dopravu generálního ředitelství Českých drah, a.s. Osobní doprava s dílčími trhy 

se dělí na[8]: 

• produkty nadstandardní kvality (vlaky kategorie SC, EC, IC), 

• produkty standardní kvality (vlaky kategorie Expres, Rychlík), 

• regionální osobní dopravu, která se dále dělí na: 

o příměstskou, 

o regionální, 

o rychlou regionální. 

 

Železniční nákladní dopravu provozuje dceřiná společnost ČD Cargo, a. s. na síti více 

než 9,5 tis. kilometrů železničních tratí České republiky, na kterých zajišťuje přepravu, 

surovin, paliva, pohonných hmot, zboží, kontejnerů, nadměrných nákladů, průmyslových a 

zemědělských komodit. Zajišťuje pronájem nákladních vozů, vlečkové a další přepravní 

služby. Nákladní doprava ČDC zaujímá svými výkony páté místo v EU. Součástí priorit jsou 

proto nezbytné investice do infrastruktury podporující napojování průmyslových areálů na 

železniční dopravu, výstavby terminálů kombinované dopravy a logistických center.[9] 

 

  

Obrázek 2: Unifikovaný nátěr aplikovaný na hnací vozidla ČDC 
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Hlavní předmět činnosti[9]: 

• provozování drážní dopravy, dráhy - vlečky a celních skladů, 

• skladování zboží a manipulace s nákladem,  

• silniční motorová doprava nákladní,  

• zasilatelství, zastupování v celním řízení,  

• činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.  

 

Tak jako se Česká republika dělí na jednotlivé kraje a kraje na obce s rozšířenou 

působností, je podobná situace u společnosti ČDC. Jednotlivá území skoro odpovídají 

rozdělením podle krajů. Oficiálně se jednotlivé spravované území nazývají provozní jednotky, 

které se ještě dále dělí na provozní pracoviště.  Od Českých drah a. s. byla celkem převedena 

třetina všech lokomotiv k společnosti ČDC, aby mohl být zajištěn provoz nákladní dopravy. 

Lokomotivy ČDC už nejsou dislokovaná v depech kolejových vozidel, jak tomu bylo u 

společnosti ČD. Nově jsou dislokovány ve Středisku oprav kolejových vozidel. Organizační 

struktura výkonné úrovně společnosti je zobrazena v následujícím schématu. 

 

 

Obrázek 3: Organizační struktura výkonné úrovně společnosti ČDC 
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) vznikla dne 1.1.2003 na 

základě zákona č. 77/2002 Sb. Základním posláním SŽDC je plnit funkci vlastníka a 

provozovatele dráhy celostátní a také drah regionálních ve vlastnictví státu. SŽDC zajišťuje 

ve smyslu Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost 

a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní 

obslužnosti.[20] 

 

 

Obrázek 4: Pohled na Frýdlantské nástupiště na hlavním nádraží v Ostravě  

 

SŽDC hospodaří s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu. SŽDC je členem 

Mezinárodní železniční unie UIC (International Union of Railways), Společenství evropských 

železnic a infrastrukturních společností CER (Comunity of European Railways and 

Infrastructure Companies) a dalších významných železničních sdružení.  

Zajištění provozuschopnosti dráhy spočívá v dlouhodobém komplexním udržení 

bezpečné a kapacitní železniční dopravní cesty. Ta je tvořena vlastními stavebními objekty[20]: 

• infrastruktury: 

o železničním svrškem, 

o spodkem, 

o stavbami železničního spodku atd. 

• technologickými objekty:  

o sdělovací, 

o zabezpečovací techniky, 

o elektrickými zařízeními, 

o energetickými zařízeními. 
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2.2 Nehody na železnici 

Nejenom v České republice, ale po celém světě mohou nastat nebo už v minulosti 

nastaly mimořádné události, které zastavily dopravu na železnici. Rizika související 

s provozem drážní dopravy nejenom v Moravskoslezském kraji jsou [5]: 

• přírodní riziko: 

o povodeň – v roce 1997 ochromená doprava na celém území 

Moravskoslezského kraje a v roce 2002 ve středních Čechách, 

o sesuvy půdy velkého rozsahu, 

o zemětřesení – poddolovaná oblast Karvinska v důsledku důlní činnost, 

o spad velkého množství sněhu – zima 2009/2010, 

o lesní požáry a polomy velkého rozsahu, 

o vichřice. 

 

• rizika vyvolaná lidskou činností: 

o únik nebo exploze nebezpečných látek při přepravě -  hlavně na spádovištích, 

o havárie nebezpečných výrobních a technologických zařízení s následným 

poškozením nebo zamořením železniční dopravní cesty a zařízení železnic 

(exploze, požár, únik radioaktivních, toxických nebo nebezpečných látek), 

o velké nehody na železnici (srážky vlaků, velké kolize vlaků s jinými 

dopravními a prostředky a stroji, velká poškození železniční dopravní cesty 

vyvolané zhroucením staveb nebo pády strojů, dopravních prostředků, jiných 

zařízení a materiálů na dopravní cestu) nehoda vlaku ve Studence 8. 8. 2008, 

o přerušení dodávky nebo nedostatek energií nezbytných pro provoz železnice, 

o úmyslná narušení železničního provozu (stávky železničářů) aktuální téma 

v České republice související se zrušením zaměstnaneckých výhod. 

 

• rizika technická: 

o velká poškození železniční dopravy následkem technické nezpůsobilosti 

nezbytných zařízení železnic – může dojít k výpadku zabezpečovacího zařízení 

nebo k nefunkčnosti železničních přejezdů – sabotáž. K nefunkčnosti 

železničních přejezdů, které byly neznámým pachatelem vyřazeny z provozu, 

došlo mezi stanicemi Třinec a Jablunkov v roce 2009,  
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o přejezdy a závory při průjezdu vlaku zůstanou ve stavu signalizující bezpečný 

průjezd blikáním modrého světla a závor v horní poloze. 

 

V případě nehody osobního vlaku, jsou primárně ohroženy životy cestujících a lidí v 

blízkém okruhu nehody. Pokud se jedná o nehodu nákladního vlaku, může to mít dopad na 

širší okolí nehody. Záleží na tom, co v danou chvíli nákladní vlak převážel. Jestli se jednalo 

jen o převoz prázdných vagonů, nebo byl vlak plně naložen nebezpečnou látkou. Na železnici 

může dojít k nehodám v těchto kombinacích[17]: 

 

• osobní vlak x osobní vlak, 

• osobní vlak x nákladní vlak, 

• nákladní vlak x nákladní vlak.  

 

Mohou nastat ještě další varianty a kombinace nehod na železnici. Nejenom na hlavní 

trati, ale také na seřaďovacím nádraží může dojít například ke střetu drážního vozidla se 

silničním vozidlem nebo srážky lokomotivy s nákladním vlakem. V bezpečnostním plánu 

provozního pracoviště Ostrava se řeší problematika přepravy nebezpečných látek po železnici 

popřípadě, jak by se postupovalo při vzniku mimořádné situace. Existuje řada nástrojů, 

kterými lze modelovat následky nežádoucích mimořádných událostí, ale ne každý nabízí tak 

širokou paletu modulů jako program ALOHA. Pro namodelování úniku nebezpečné látky 

z cisternového železničního vozu je tento program ideální. V minulosti nejenom v České 

republice nastaly nehody s nebezpečnou látkou. Podle rozsahu poškození železniční cisterny 

přepravující nebezpečnou látku se může jednat od netěsnění ventilů až po katastrofální 

destrukci cisternového vozu.  

Nehodě, při níž došlo k úniku nebezpečné látky, se stala dne 20. 3. 2005 v 5.25 hod. 

V tu dobu byl zjištěn únik propan-butanu v žst. Česká Třebová z cisternového vozu. Následně 

zasáhla jednotka HZS ČD Česká Třebová, která zajistila prostor ve středové části směrových 

kolejí. Vytyčením prostoru nebylo dotčeno seřaďovací ani osobní nádraží. Měření 

koncentrace unikajícího propan butanu do ovzduší provedla skupina specialistu. Toto měření 

proběhlo s negativním výsledkem. Přivolaný technik zjistil, že ventil vozu je těsný. Po 

vyprázdnění výpustného potrubí a provedení výměny bočního ventilu pokračoval vůz běžnou 

přepravou k příjemci.[2] 
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Nejenom v České republice, ale i v zahraničí dochází k nehodám na železnici 

Nákladní vlak přepravující zkapalněný plyn vykolejil krátce před půlnocí dne 30.6.2009 u 

severoitalského pobřežního města Viareggio. Následovala exploze, která zasáhla okolní 

budovy a zabila 21 lidí. Vlak směřoval do města Pisa. Vykolejil u nádraží Viareggia. Poté dva 

ze 14 vagonů převážejících LPG vybuchly a způsobily škody do vzdálenosti 300 metrů. Dva 

domy se po explozi zřítily a tlaková vlna poškodila desítky menších staveb. Plameny se poté 

rozšířily do okolních ulic města, kde žije 50 000 obyvatel. Oheň podle hasičů zasáhl asi deset 

domů. Jednou z obětí byl i motocyklista, který v době výbuchu projížděl kolem železniční 

tratě. Další mrtvá těla nalézali hasiči pod troskami domů. Oběťmi byli i náhodní chodci. [14] 

 

   

Obrázek 5: Vagony rozmetány výbuchem v prostoru nádraží [[[[14]]]] 

Kusy vagonů rozmetaných výbuchem, zasáhly několik domů u nádraží. Oblast ozářily 

vysoké plameny, které polykaly okolní domy i auta, nad vším se vznášel hustý kouř. 

Vykolejení a následná exploze vlaku ve Viareggiu je největší železniční neštěstí v Itálii od 

roku 2005, kdy při srážce vlaků u Boloně zemřelo 17 lidí a asi 60 dalších bylo zraněno. [14] 

 

   

Obrázek 6: Převrácený vagon po výbuchu a rozmístnění zasahujících složek [[[[14]]]] 
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2.3 Hasičský záchranný sbor SŽDC 

Jednou ze složek Správy železniční dopravní cesty, která stojí v pozadí práce běžných 

železničářů, je Hasičský záchranný sbor. Ten je 24 hodin denně připraven napomáhat při 

odstraňování mimořádných událostí vzniklých v souvislosti s provozováním drážní dopravy. 

Na rozdíl od státních sborů však není zaměřen jen na prvotní zásahy, ale má také za úkol se 

podílet při likvidaci chemických havárií, nakolejování železničních vozů, provádí odřezy 

náletových dřevin z nedostupných skalních masivu a mnohé další činnosti. Oficiální název 

používaný všeobecně pro profesionální hasičské jednotky zní Hasičský záchranný sbor. U 

Správy železniční dopravní cesty je takto nazývána celá popisovaná složka. Jednotlivé stanice 

však nesou pojmenování Hasičská záchranná služba, přičemž používaná zkratka HZS SŽDC 

zůstává zachována a je tedy možné používat obě uvedené možnosti. V případě jednotlivých 

služeben je dále celý název doplněn o zkratku JPO. Celý název pak zní například 

HZS SŽDC JPO Ostrava.[20] 

 Ve smyslu zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, je Hasičská záchranná služba (dále jen HZS SŽDC) jednotkou Hasičského 

záchranného sboru podniku. Od 1.7.2008 se jednotka začlenila pod SŽDC. Činnost HZS 

SŽDC vychází ze schváleného organizačního řádu. HZS SŽDC se vnitřně dělí na ředitelství 

HZS a 16 jednotek PO (JPO), dislokovaných v rámci celé České republiky. Dislokace JPO 

HZS SŽDC je provedena v místech bývalých útvarů Požární ochrany železnic v těchto 

městech [20]:  

 

• Brno • Liberec 

• Břeclav • Nymburk 

• České Budějovice • Olomouc 

• Česká Třebová • Ostrava 

• Hradec Králové • Plzeň 

• Cheb • Praha 

• Kolín • Přerov 

• Kralupy nad Vltavou • Ústí nad Labem 

 

V souvislosti se zákonem č.239/2000 Sb., O integrovaném záchranném systému, ve 

znění pozdějších předpisů, jsou HZS SŽDC JPO začleněny v místech svého sídla do tohoto 

záchranného systému.  
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Hasičská záchranná služba zajišťuje[20]:  

 

• požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany, 

• provádění záchranných prací při dopravních nehodách v provozu železnice a při 

únicích požárně a ekologicky nebezpečných látek  

• provádění zásahových neodkladných prací při úniku zejména ekologicky závadných a 

nebezpečných látek,  

• poskytování technické pomoci při záchranných a likvidačních pracích při 

mimořádných událostech v provozu železnice,  

• záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech vzniklých 

v provozu železnice i mimo ni. 

 

HZS SŽDC je jedinou jednotkou PO v ČR, která může provádět u zásahu zajištění 

bezpečného stavu vypnutého trakčního vedení (troleje) – tzv. zkratování. Má speciální 

vyprošťovací těžkou techniku – vyprošťovací tanky VT-55 v Praze, Českých Budějovicích, 

Ústí nad Labem a Olomouci (včetně tahače a podvalníku nebo speciálního železničního 

vagónu), která se využívá zejména při velkých železničních nehodách, vyprošťovací 

automobily a jeřáby.[20] 

 

   

Obrázek 7: Zkracovací tyč pro zajištění bezpečného stavu vypnutého trakčního vedení [[[[20]]]] 
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Krom ě svých základních povinností HZS SŽDC dále poskytuje [[[[20]]]]:  

• práce ve výškách, 

• přečerpávání nebezpečných věcí, 

• požární asistence, 

• ochlazování živičných povrchů (např. při opravách železničních přejezdů), 

• dodávka vody, 

• kácení stromů a vyřezávání náletových porostů, 

• práce s vyprošťovacím tankem, 

• kontroly tlaků a průtoků u zařízení pro dodávku požární vody (hydrantů), 

• práce s jeřáby do hmotnosti břemena 28 tun, 

• atesty pro provozování parních lokomotiv pro jízdy bez protipožárních opatření. 

 

Historie požární jednotky HZS SŽDC Ostrava 

Základy založení této jednotky spadají do roku 1953. Hlavní činností tehdejších hasičů 

bylo hašení požáru, které vznikaly při provozu parní trakce a hašení požárů koksu loženého ve 

železničních vozech. V tehdejší době měl téměř každý důl svou vlastní koksovnu s vlečkou, 

která přes ČSD mířila do některého průmyslového závodu. Vítkovických železáren, či do 

Nové huti. Nesmíme zapomenout ani na střežení železničních vozů ložených výbušninami a 

jejich doprovod na ostravské doly. S lety a růstem Ostravské průmyslové aglomerace rostla i 

potřeba dopravy a jak jinak než po železnici. Dálnice do Ostravy se postavila až nyní. 

Jednotka se rozrůstala, zvyšoval se počet zaměstnanců, zásahová technika se musí přizpůsobit 

novým potřebám. Jednotka je vybavena prostředky pro likvidaci ekologických havárií a 

prostředky pro zásahy při železničních nehodách. Zvyšuje se v nebývalé míře přeprava 

chemických látek (dále jen nebezpečných látek). Jednotka se stěhuje do nové stanice na 

Skladištní ulici. Stanice je užívána spolu s OOŽ. Po začlenění OOŽ pod policii ČR se 

konečně přestává tísnit a získává spodní patro budovy. Tyto prostory jsou nezbytné pro 

zázemí speciálních služeb.[20] 

 

Současnost 

Současné vybavení ostravské jednotky téměř odpovídá dnešnímu statistickému složení 

zásahů. Převládají zásahy technického charakteru, úniky nebezpečných látek a střetnutí na 

přejezdech. Jednotka je vybavena 7 automobily (2 x cisternová automobilové stříkačka, 1 x 

rychlý zásahový automobil, 1 x velitelský automobil, 1 x jeřáb, 1 x chemicky automobil a 1x 
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nákladní automobil). V současnosti slouží jednotka ve třech směnách, 24 hodin. Po této 

směně následuje 48 hodin volna. Zásahový obvod je poměrně rozsáhlý. Nacházejí se zde dvě 

pohoří. Jeseníky a Beskydy. Tento fakt je nepříjemný zejména v zimním období. Ostrava je 

nejvýchodněji položenou jednotkou drážních hasičů a k zajímavostem patří, že vyjíždí i do 

sousedního Polska. Jmenovitě do stanice Chalupki. K útvaru patří i cvičná věž určená jak pro 

nácvik požárního sportu, výstup pomocí hákového žebříku, tak i pro výcvik lezeckých skupin. 

Cvičná kolej s cvičnou trolejí a s železniční cisternou upravenou pro nácvik likvidací úniku 

nebezpečných látek. Tuto cvičnou cisternu využívají i okolní jednotky a studenti Vysoké 

školy báňské. Jednotka je zařazena do III. stupně Požárního poplachového plánu 

Moravskoslezského kraje.[20] 

 

 

Obrázek 8: Cvičná cisterna v areálu HZS SŽDC v Ostravě [[[[20]]]] 

Rozsáhlejší zásahy 

• únik benzínu v žst. Ostrava hl. n. 1986, 

• střet rychlíku se silničním válcem ve Studénce 1988, 

• povodně v roce 1997, 

• únik propylenu v žst. Chalupki (Polsko), 

• povodně v roce 2002, 

• střet vlaku IC s mostní konstrukcí v žst. Studénka 8.8.2008, 

• provádění požárního zásahu podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 

soustředění a nasazování sil a prostředků. 
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2.4 Narušení železniční dopravy na území Moravskoslezského kraje 

Nejzávažnější nehody na železničních tratích mohou nastat zvláště na vícekolejných 

tratích s vyššími rychlostními parametry a také na: 

• železničních vlečkách, 

• železničních nadjezdech,                         

• železničních přejezdech.  

• místech ztíženého příjezdu a zásahu záchranných týmů, kterými jsou železniční náspy 

nebo terénní srázy.  

 

Za rizikové lze v oblasti PJ Ostrava považovat  trasy evropské železniční sítě, zvláště 

budovaný II. železniční tranzitní napříč okresy Nový Jičín, Ostrava a Karviná se zátěží osobní 

přepravy, přepravy nebezpečných látek, a se specifikou železničního tunelu v Jablunkovském 

průsmyku, mimoúrovňových tahů, mostů. Dále lze považovat za riziková místa: 

• velkonádražní a přípojná kolejiště (zejména železničních uzlů - Bohumín,Ostrava 

hlavní nádraží, Ostrava-Svinov, a hraničních  přejezdů Petrovice u Karviné a Mosty u 

Jablunkova,  

• propojení větví III. železničního koridoru (v úsecích Ostrava-Svinov – Český Těšín a 

Bohumín – Žilina - SR), 

• železniční tratě a nádraží  Bruntál, Krnov, Milotice nad Opavou, Frýdek - Místek, 

Frýdlant nad Ostravicí, Ropice, Bohumín, Chotěbuz, Dětmarovice, Suchdol nad 

Odrou, Studénka, Vepřovice, Opava.     

 

Kritická místa v oblasti Provozní jednotky Ostrava: 

• železniční uzel Ostrava hl. n.,  

• železniční uzel nádraží Ostrava-Svinov, 

• železniční uzly Krnov, Valšov, Milotice nad Opavou, 

• železniční uzel Třinec-Frýdek-Místek, 

• železniční uzly Suchdol n. O. a Studénka, 

• železniční uzel Český Těšín  hraniční železniční přechod, 

• železniční uzel Petrovice u Karviné hraniční železniční přechod, 

• železniční tunel v katastru obce Mosty u Jablunkova, 

• železniční uzel Bohumín hraniční železniční přechod. 
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V souvislosti s přepravou nebezpečných látek nedošlo v Moravskoslezském kraji 

prozatím k žádné závažnější havárii, kde by došlo k ohrožení obyvatelstva. S narušením 

železniční dopravy má náš kraj bohatou zkušenost. V roce 1997 došlo k přerušení železniční 

dopravy na celém území Moravskoslezského kraje kvůli rozsáhlým povodním a dne 8. srpna 

2008 došlo ke srážce vlaku se zřícenou mostní konstrukcí. Při průjezdu Studénkou narazil 

expresní vlak EC 108 v rychlostí asi 94 km/h do sesouvající se silničního mostu k zemi. 

K srážce vlaku s řítícím se mostem, který projížděl Studenkou rychlosti 134  km/h se už 

nedalo zabránit.[23] 

 

 

Obrázek 9: Situace po nehodě vlaku ve Studence a řešení odklonů dopravy [[[[23]]]] 

Nehoda ochromila veškerou železniční dopravu na trati 270 (Česká Třebová - Přerov - 

Bohumín), která je součástí II. a III. tranzitního koridoru. Vlaky jedoucí na Slovensko byly 

vedeny odklonem přes Horní Lideč, vlaky z Prahy do Polska přes Krnov a z Vídně do Polska 

přes Valašské Meziříčí. Vnitrostátní vlaky na trase Praha – Bohumín, Brno – Bohumín a 

Přerov – Bohumín ukončily svoji jízdu ve stanici Suchdol nad Odrou, odkud byli cestující 

přepraveni do Studénky autobusy. Ze Studénky do Bohumína jezdily kyvadlově vlaky. Při 

neštěstí zahynulo 7 lidí. Jaké by ale byli následky nehody, pokud by místo osobního vlaku 

došlo ke střetu nákladního vlaku převážející nebezpečnou látku? To si dokážeme jen těžko 

představit. Možné je tento scénář havárie namodelovat a zjistit nejenom dopad a následky na 

okolní infrastrukturu, ale hlavně na obyvatelstvo. 
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3 Provozní jednotka Ostrava 

Na území Provozní jednotky Ostrava je 670 km železničních tratí a hustota železniční 

sítě je 74 m/km2. Provozní jednotku Ostrava protínají dva železniční tahy evropského 

významu elektrifikované tratě č. 270 a č. 320: 

• ČD 270: Česká Třebová – Olomouc (Přerov) – Bohumín 

• ČD 320: Bohumín -  Český Těšín - Třinec - Jablunkov - Žilina (SR) 

 

Dalšími železničními trat ěmi jsou:  

• ČD 323: Ostrava – Kojetín  

• ČD 321: Opava-východ – Ostrava Svinov  

• ČD 321: Ostrava Svinov – Český Těšín  

• ČD 310: Olomouc – Bruntál - Krnov  

• ČD 290: Olomouc - Mikulovice - Jindřichov – Krnov 

 

Železniční hraniční přechody: 

• Mosty u Jablunkova - Čadca – (Slovensko)   

• Český Těšín – Cieszyn  (Polsko)  

• Petrovice u Karviné – Zebrzydowice (Polsko)  

• Bohumín – Chalupki (Polsko) 

 

Pod provozní jednotku Ostrava patří oblast Severní Moravy a Slezska, která se dále 

člení na jednotlivá provozní pracoviště. Severní hranici po celém obvodu PJ Ostrava tvoří 

hranice s Polskou republikou. Východním směrem je hranice se Slovenskou republikou. 

Poslední už vnitrostátní hranici mezi provozními jednotkami tvoří po celou dobu od jižní až 

po západní stranu hranice s PJ Olomouc. Provozní jednotka Ostrava zahrnuje provozní 

pracoviště Třinec, Bohumín, Studénka, Ostrava hl. n., Kunčice a Opava východ. 

Na následující straně (Obr. 10) je znázorněná železniční mapa pro PJ Ostrava. 

Podrobnější schéma znázorňuje rozdělení jednotlivých provozních pracovišť. Do provozního 

pracoviště Ostrava patří nejenom část území Ostravy, ale také část železniční tratě Ostrava 

Svinov - Opava východ.  
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Obrázek 10: Schéma obvodu Provozní jednotky Ostrava [[[[8]]]] 
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3.1 Provozní pracoviště Ostrava hlavní nádraží 

Bezpečnostní plán PJ Ostrava platí pro území, které kopíruje svou působnosti oblast 

Moravskoslezského kraje (Obr.10). Jednotlivé přílohové části v Bezpečnostním plánu 

PJ Ostrava jsou potom rozpracovány pro jednotlivá provozní pracoviště. Provozní pracoviště 

Ostrava zahrnuje nádraží: 

 

• Ostrava hlavní nádraží, • Seřaďovací nádraží Ostrava Levé a Pravé, 

• Ostrava střed, • Polanka nad Odrou, 

• Ostrava – Svinov, • Část železniční tratě Svinov – Opava 

 

Ostravské hlavní nádraží se nachází na trati č. 270 Bohumín – Česká Třebová. Je to 

bývalá Ferdinandova dráha, která vedla z Vídně do Krakova, proto na trati Bohumín – 

Ostrava – Přerov – Břeclav je na dvoukolejné trati levostranný provoz. Doprava na hlavním 

nádraží Ostrava je většinou intervalová na všechny směry. Je zde odbočná trať č. 323 směr 

Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí. Současný název Ostrava hl. n. zahrnuje ve směru od 

Bohumína tato nádraží: Hrušov, osobní (původní nádraží), seřaďovací nádraží Pravé, Levé 

(celková délka 6984 m, max. šířka cca 320 m); v odbočném směru na Ostravu Kunčice: 

báňské (uhelné + seřaďovací nádraží) a nádraží Ostrava-střed. Hned vedle stanice je depo 

kolejových vozidel Ostrava, v současné době s novým názvem SOKV Ostrava. Jedná se o 

PJ ČDC. Vedle pravého přednádraží se nachází velká opravna nákladních vozů, která je 

součástí SOKV Ostrava. Ostravské opravny a strojírny jsou rovněž situovány vedle hlavního 

nádraží, jedná se o bývalé železniční opravny a strojírny. Dnes samostatný podnik, který již 

nepatří ČD. Zde se dělají rozsáhlejší opravy nákladních vozů nejen pro ČDC ale i pro 

Slovensko a soukromé přepravce. [17] 

Od roku 1847 se také Svinov stal železniční stanicí na důležité mezinárodní trati 

Vídeň-Krakov Severní dráhy Ferdinandovy, je také významným dopravním uzlem. Výstavba 

železniční tratě Svinov-Opava započala v roce 1855. Dnes je nádraží Ostrava-Svinov z 

hlediska osobní dopravy nejvýznamnější železniční stanicí na území města Ostravy.[19] 

Celkem se v obvodu Provozního pracoviště Ostrava hl. n. nachází čtyři železniční nádraží. 

Nádraží Ostrava-Svinov prodělalo zásadní změny v modernizaci a nachází se v městské části 

Svinov. Ostrava hlavní nádraží se nachází v městské části Přívoz a do provozu byla poprvé 

uvedena nová budova v roce 1976. Dalšími jsou nádraží Ostrava-střed a Ostrava-Vítkovice. 

Přes nádraží Ostrava-střed projíždějí především vlaky ve směru na Frýdek-Místek a do pohoří 
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Beskyd. Z nádraží také vede odbočná kolej na rozsáhlé železniční vlečky společnosti OKD. 

Do 80. let 20. století mělo nádraží Ostrava-střed větší počet kolejí, než má dnes. Přepravní 

výkon hlavně v nákladní dopravě byl způsoben rozsáhlým komplexem koksovny Karolína, 

která byla hned v těsném sousedství nádraží Ostrava-střed. Po následné asanaci komplexu 

koksovny nádraží slouží čistě osobní dopravě. Na tzv. Polanské spojce, která je spojnici dvou 

železničních tratí č. 270 a č. 321 se nachází nádraží Ostrava-Vítkovice. Z nádraží vedou 

vlečkové koleje do vítkovických železáren a souběžně s tratí do Kunčic vede vlečková trať do 

závodu Mittal Ostrava.  

 

 

Obrázek 11: Rozčlenění jednotlivých obvodů 

 

Hranice mezi provozními pracovišti Ostrava hl. n. : 

• Opava východ -  mezi stanicemi Štitina a Opava Komárov,  

• Studénka – odjezdové zhlaví Polanka nad Odrou, 

• Kunčice – vjezdová zhlaví Ostrava-Kunčice, 

• Bohumín – mezi stanicemi Hrušov a Vrbice. 
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Jednotlivé nádraží a obvody jsou zakresleny na předešlém schématu (Obr. 11), který 

znázorňuje napojení železničních tratí a rozmístnění jednotlivých obvodů v provozním 

pracovišti Ostrava hl. n.. Důležitým obvodem pro nákladní dopravu je seřaďovací nádraží 

Ostrava–Levé a Ostrava Pravé, dále jsou to obvody Báňského nádraží, Hrušov a obvod 

Polanka nad Odrou, ve kterých dochází k odstavování nákladních vozů. 

3.2 Seřaďovací nádraží Ostrava Pravé a Levé 

Seřaďovací nádraží OL a OP patří mezi nejvýznamnější vlakotvorné stanice v České 

republice. Jak už svou velikostí (příloha č. 2.), tak hlavně vlakotvorným programem, který lze 

na těchto nádražích sestavit. Nachází v městské části Mariánské Hory a Přívoz. 

Severozápadním směrem se nachází bývalé chemické závody dnes BorsodChem s.r.o., jejichž 

železniční vlečka společně s železniční vlečkou koksovny Jan Šverma je zaústěna do pravého 

nádraží. Na následujícím obrázku lze vidět začlenění seřaďovacího nádraží do okolní 

infrastruktury. Jihozápadním směrem se nachází hustě osídlená městská část Mariánské Hory 

a Moravská Ostrava. Kolem nádraží protéká Černý potok, který se vlévá do řeky Odry, 

nacházející se severním směrem od seřaďovacího nádraží. Nově se na hranici obvodu 

seřaďovacího nádraží a osobního nádraží buduje nový silniční přivaděč. Nově mostní nadjezd 

je spojnicí dálnice D1 s rychlostní komunikaci Místecká. Podrobnější znázornění vznikajícího 

dálničního přivaděče je uvedeno v územním plánu města Ostravy.[17] 

 

 

Obrázek 12: Geografická mapa seřaďovacího nádraží a okolí [[[[13]]]] 

Seřaďovací nádraží Ostrava Pravé a Ostrava Levé 

BorsodChem, s.r.o. 

Přívoz 

Mariánské Hory 

    Koksovna 

 Jan Šverma. 
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Slengově seřaďovací nádraží nazývané také ranžír (z německého výrazu 

Rangierbahnhof), je na železnici takové nádraží, které slouží k přechodu jednotlivých vozů 

nebo skupin vozů mezi jednotlivými nákladními vlaky. Jedná se přitom o nádraží, které je 

stavebně a technologicky uzpůsobeno pro provedení velkého množství těchto operací. 

3.2.1 Typické stavební uspořádání 

Obvykle se seřaďovací nádraží skládá ze tří kolejových skupin: vjezdové, směrové a 

odjezdové. Mezi vjezdovou a směrovou skupinou se nachází svážný pahrbek nebo spádoviště. 

Nejčastější uspořádání skupin je sériové, tj. že jednotlivé skupiny navazují na sebe v jednom 

směru, další způsob je paralelní (skupiny jsou vedle sebe a pro jízdu z jedné skupiny do druhé 

je nutná úvrať), případně jsou kombinovány oba způsoby. [22] 

Vjezdová skupina nebo též vjezdové nádraží je kolejiště, kde končí svou jízdu vlaky 

vstupující do seřaďovacího nádraží. Vjezdové koleje ze všech směru jsou zpravidla 

uspořádány tak, aby všechny vlaky vjížděly do skupiny jedním zhlavím. Po odstoupení 

lokomotivy ze soupravy se provádějí technologické úkony předcházející rozposunování vlaku 

(např. koncová technická prohlídka, soupis vlaku, rozvěšení jednotlivých vozů podle údajů na 

tříděnce, což je písemný či elektronický dokument určující, které vozy mají jet na kterou kolej 

směrové skupiny. Poté na konec soupravy najede posunovací lokomotiva, která soupravu 

sune na svážný pahrbek. [22] 

Při pomalém sunutí soupravy na svážný pahrbek se jednotlivé vozy nebo skupiny vozů 

(tzv. odvěsy) po překonání vrcholu pahrbku dávají do samovolného pohybu ve směru spádu 

(tj. směrem do směrové skupiny). Podle tříděnky jsou výpravčím na stavědle případně 

automatickým zařízením přestavovány jednotlivé výhybky tak, aby daný odvěs dojel na 

správnou kolej. Rychlost jízdy každého odvěsu je pak regulována na svážném pahrbku i pod 

ním kolejovými brzdami. Ve směrové skupině se nacházejí tzv. směrové (někdy nazývané též 

relační) koleje, z nichž každá je určená pro shromažďování vozů pro určitý směr nebo vlak. V 

případě nedostatečného počtu směrových kolejí můžou být na jedné koleji shromažďovány 

vozy i pro více směrů (vlaků) s tím, že budou dodatečně rozposunovány. Ve směrové skupině 

se nacházejí cílové brzdy, které sníží rychlost jedoucích odvěsů natolik, aby dojely až na 

konec koleje nebo na vozy, které již na koleji stojí. Je třeba, aby rychlost nárazu do stojících 

vozů byla v bezpečné úrovni (tj. taková aby nedošlo k poškození vozů nebo nákladu, ba 

dokonce k vykolejení vozu). [22] 
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Obrázek 13: Schéma sériového uspořádání seřaďovacího nádraží [[[[22]]]] 

 

Nejvíce uplatněno konstrukční uspořádání [22]]]]: 

• vjezdová skupina - vlak zde přijede, odstupuje vlaková lokomotiva, sepíše se tříděnka 

odvěsů a začne rozposun,  

• svážný pahrbek - odvěs na urychlujícím sklonu získává kinetickou energii pro svůj 

pohyb v kolejišti, 

• směrová skupina - odvěsy postupně naplňují jednotlivé relační koleje, 

• odjezdová skupina - komplexní příprava vlaků a náležitostí pro odjezd + samotná 

výprava vlaku. 

 

 

Obrázek 14: Schéma konstrukčního uspořádání seřaďovacího nádraží [[[[17]]]] 
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Obrázek 15: Posunovací lokomotiva sjíždějící ze svažného pahrbku  OP 

 

Schéma průchodu rozřazované soupravy přes svážný pahrbek [22]]]]: 

 

A) zhlaví vjezdové skupiny 

B) svážný pahrbek 

C) zhlaví směrové skupiny 

D) směrové koleje 

 

 

 

Obrázek 16: Průchod rozřazované soupravy přes svažný pahrbek [[[[22]]]] 
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Po dojezdu posledního potřebného vozu najede na danou kolej posunovací 

lokomotiva, která vozy stlačí tak, aby je bylo možné svěsit (nemají-li automatická spřáhla). V 

případě, že je daná kolej vybavena zařízením, které zajistí, aby všechny vozy po dojetí byly 

najety na sebe (tj. bez mezer mezi nárazníky nebo spřáhly), není stlačování nutné. Posunovací 

lokomotiva se pak k soupravě přivěsí a celou soupravu přestaví do odjezdové skupiny. [22] 

Svěšené soupravy jsou v odjezdové skupině připravovány k odjezdu vlaku. Je 

provedena výchozí technická prohlídka, úplná zkouška brzdy, připravena dokumentace k 

vlaku. Podobně jako v případě vjezdové skupiny bývají i do této skupiny odjezdové traťové 

koleje napojeny tak, aby všechny vlaky odjížděly stejným odjezdovým zhlavím.  

3.2.2 Seřaďovací nádraží ve světě 

Největší seřaďovací nádraží na světě je Bailey Yard v Nebrasce, patřící společnosti 

Union Pacific Railroad.[4] Největším seřaďovacím nádražím v Evropě je Maschen 

Rangierbahnhof (celkem 96 směrových kolejí) poblíž Hamburku.[10] V Rusku je největší 

„ranžír“ v Jekatěrinburgu, ještě větší má Jasynuvata v ukrajinském Donbasu (73 kolejí). 

Gravitační seřaďovací nádraží se nachází v Maschen. Takovéto nádraží je celé postaveno v 

mírném spádu, takže vozy jedou samospádem ve směru rozřazování a není třeba používat 

lokomotivu [22]. 

 

  

Obrázek 17: Seřaďovacího nádraží Kornwestheim a seřaďovací nádraží Maschen [[[[22]]]] 
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3.3 Bezpečnostní plán dle mezinárodního Řádu RID  

Dle mezinárodního Řádu RID se bezpečností rozumí opatření nebo preventivní kroky 

ke snížení nebezpečí odcizení nebo zneužití nebezpečných věcí, v jehož důsledku by mohlo 

dojít k zneužití nebezpečných věcí, k ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí. 

Všechny osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí musí dodržovat bezpečnostní 

předpisy pro přepravu nebezpečných věcí uvedené v této kapitole v přiměřené míře ke svým 

odpovědnostem. Nebezpečné věci smějí být předány k přepravě pouze dopravcům, jejichž 

totožnost byla vhodným způsobem ověřena. Prostory terminálu pro dočasné skladování, 

plochy pro dočasné skladování, odstavné plochy pro vozy, kotviště a seřaďovací nádraží 

používané pro dočasné skladování během přepravy nebezpečných věcí musí být vhodně 

zabezpečeny, dobře osvětleny a, kde je možné a vhodné, nepřístupné veřejnosti. Bezpečnostní 

kontroly podle oddílu 1.8.1 dle RID se musí zaměřit také na vhodná opatření k zajištění 

bezpečnosti.[18] 

Dopravci, odesilatelé a ostatní účastníci přepravy uvedení v oddílech řádu RID 1.4.2 a 

1.4.3, podílející se na přepravě vysoce rizikových nebezpečných věcí, musí přijmout, 

aplikovat a dodržet bezpečnostní plán, který musí obsahovat[16] : 

 

a) specifické stanovení odpovědnosti za bezpečnost a kvalifikovaným osobám, 

s odpovídající pravomocí k uplatnění svých odpovědnosti, 

 

b) seznamy dotčených nebezpečných věcí nebo skupin nebezpečných věcí, 

 

c) přehled běžných činností a rozbor bezpečnostních rizik, které z nich vyplývají, včetně 

všech zastávek nutných při přepravě, přítomnosti nebezpečných věcí ve voze, cisterně 

nebo kontejneru před zahájením dopravy, během ní a po jejím ukončení a dočasného 

skladování nebezpečných věcí za účelem jejich intermodální překládky nebo 

překládky na jiný dopravní prostředek, 

 

d) jasná specifikace opatření, která je třeba učinit ke snížení bezpečnostních rizik, 

přiměřených k odpovědnostem a povinnostem účastníka, včetně, 

• školení, 
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• bezpečnostní politiky (např. reakce na podmínky velkého ohrožení, prověření 

nově přijímaných zaměstnanců nebo zaměstnanců přidělovaných na některá 

místa atd.), 

• provozní praxe (např. volba nebo používaní známých tras, přístup 

k nebezpečným věcem při jejich dočasném skladování (jak je definováno pod 

písmenem (c)), blízkost ohrozitelné infrastruktury atd.), 

• zařízení a zdrojů, které je nutno použít ke snížení bezpečnostních rizik, 

 

e) účinné a moderní postupy pro ohlašování ohrožení, narušení bezpečnosti nebo případů 

s takovými situacemi souvisejících, a pro jednání v takových situacích, 

 

f) postupy pro posuzování a testování bezpečnostních plánu a postupy pro periodickou 

revizi a aktualizaci těchto plánů, 

 

g) opatření pro zajištění fyzické bezpečnostní dopravní informace obsažené 

v bezpečnostním plánu, 

 

h) opatření pro zajištění toho, aby šíření informací týkajících se přepravy, obsažených 

v bezpečnostním plánu, bylo omezeno na ty osoby, které je potřebují mít. Tato 

opatření nesmějí být přitom překážkou sdělování informací vyžadovaných v jiných 

ustanoveních RID. 

3.3.1 Ustanovení pro vysoce rizikové nebezpečné věci 

Dopravci, odesilatelé a příjemci by měli spolupracovat mezi sebou a s příslušnými 

orgány při výměně informací týkajících se případných ohrožení, aplikaci vhodných 

bezpečnostních opatření a reakci na bezpečnostní incidenty. 

Vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi se rozumějí ty, které jsou potenciálně 

zneužitelné při teroristických akcích a které mohou vyvolat v jejím důsledku vážné následky. 

Jako npříklad hromadné ztráty na lidských životech nebo hromadná zkáza. Seznam vysoce 

rizikových nebezpečných věcí je uveden v příloze Bezpečnostního plánu provozní jednotky 

Ostrava. [16] 
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4 Bezpečnostní plán Provozní jednotky Ostrava 

Pro oblast Provozní jednotky Ostrava, která je podrobněji rozepsaná v kapitole 

PJ Ostrava, je také sestaven bezpečnostní plán dle mezinárodního Řádu RID. Přesný název 

pro tento dokument je Opatření k přepravě vysoce rizikových nebezpečných věcí ČDC. 

Bezpečnostní plán PJ Ostrava. Bezpečnostní plán by měl obsahovat jednotlivé součásti dle 

mezinárodního Řádu RID. Bezpečnostní plán je jednotný pro celé území PJ Ostrava. Rozdílné 

jsou ale přílohy, které jsou sestaveny podle jednotlivých provozní pracovišť, a obsahuji: 

 

• telefonní spojení na Policii ČR, 

• seznam zákazníku s přepravou vysoce rizikových nebezpečných věcí, 

• seznam zaměstnanců podílející se na zajištění přepravy vysoce rizikových 

nebezpečných věcí, 

• postup činností v případě vzniku MU při přepravě vysoce rizikových nebezpečných 

věcí, 

• místa vhodná pro odstavení vozů s vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi, 

• technologie práce. 

 

Jednotlivé přílohy splňují i důležité body, které by měl bezpečnostní plán obsahovat 

dle doporučení mezinárodního Řádu RID. Pokud by došlo při kontrole a porovnání 

Bezpečnostního plánu Provozní jednotky Ostrava dle mezinárodního Řádu RID, bylo by 

zapotřebí ještě rozpracovat jednotlivé kapitoly nebo přílohy v bezpečnostním plánu, 

například: 

 

• provozní praxe (např. volba nebo používaní známých tras, přístup k nebezpečným 

věcem při jejich dočasném skladování, blízkost ohrozitelné infrastruktury atd.), 

• postupy pro posuzování a testování bezpečnostních plánu a postupy pro periodickou 

revizi a aktualizaci těchto plánů. 

 

Proto byla navržena nová příloha s názvem Kritická infrastruktura v obvodu 

provozního pracoviště. Příloha bude obsažena v Bezpečnostním plánu PJ Ostrava pro oblast 

PP Ostrava hlavní nádraží. Podrobnější zpracování příloh je v následujících podkapitolách, 

které byly aktualizovány a doplněny o informace z provozu.  
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4.1 Kritická infrastruktura v obvodu PP Ostrava hlavní nádraží 

Pomocí analýzy souvztažnosti, je znázorněna souvztažnost mezi dopravou železniční a 

jednotlivými typy krizových situací, které stanovila Bezpečnostní rada státu. Situace, které 

jsou ovlivnitelné, jsou vztaženy na oblast Provozní jednotky Ostrava. Je ale možné výsledky 

shrnout na oblast železniční dopravy v České republice. Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Z tabulky vyplívá, že drážní doprava ovlivní 3 situace z 22, kterými jsou: 

• Dlouhodobá inverze – používání dieselových lokomotiv na Ostravsku. Vlečkové 

koleje nejsou elektrifikované.  

• Znečištění vod v důsledku úniku nebezpečných látek při přepravě nebo mimořádných 

událostech v železniční dopravě. 

• Migrace v důsledku zvýšení přepravy osob, hlavně v osobní dopravě v souvislosti 

blízkosti hraničních přechodů se Slovenskou a Polskou republikou. 

 

Naopak drážní dopravu ovlivní: 

• povodeň – zatopení železničního svršku a spodku, nemožnost přepravy po drážní 

cestě, 

• jiná živelná pohroma – sesuv půdy, sněhová kalamita, 

• epidemie - omezena pracovní síla, v osobní dopravě nebude koho přepravovat, 

finanční ztráta, 

• radiační havárie – při přepravě radiačního materiálu po železnici, 

• nebezpečná chemická látka - při přepravě nebezpečných látek a materiálu po železnici, 

• technická havárie – porucha zabezpečovacího zařízeni, lokomotiv možnost ovlivnění 

havárie v okolním průmyslu, 

• zvláštní povodeň – přetržení přehradní hráze Ostravice, 

• znečištění vod – při přepravě nejen nebezpečných látek po železnici hrozící v místech 

křížení drážní cesty s vodní. 

• finance – nemožnost zaplacení zaměstnanců, externích firem, energie atd., 

• energie – přerušením dodávky energie dojde k odstavení elektrických lokomotiv, 

zvýšení přepravního výkonu dieselových lokomotiv, možné přerušení dopravy vlivem 

nefunkčnosti zabezpečovacího zařízení, 

• kriminalita - rozkrádání zabezpečovacího zařízení na železnici, lokomotiv, vozů, 

kolejového svršku a spodku atd. 
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V souvislosti s narušením funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu je 

v krizových situacích zahrnuta doprava silniční, drážní, civilní letectvo a vnitrozemská vodní 

doprava. Pomocí podrobné dopravní mapy Ostravy, byla zakreslena a vyznačena jednotlivá 

křížení železnice s podzemní komunikací. Barevně jsou odlišena jednotlivá křížení mezi 

těmito dopravními cestami, které podle legendy jsou rozděleny na silniční nadjezd nebo 

podjezd a v poslední řadě přímé kříženi tzv. železniční přejezd.  

 

 

Obrázek 18: Křížení železniční a silniční infrastruktury v oblasti PP Ostrava hl. n.  [[[[3]]]] 
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Podle nové studie dojde k přemostění dálničního přivaděče v místě, kde je hranice 

komerčního obvodu seřaďovacího nádraží a osobního nádraží. Stavba byla započata v roce 

2009 a v těchto dnech probíhá přemostění stavby přes železniční trať. Zatím není železniční 

doprava omezená stavbou mostní konstrukce a také by být neměla. Určitě je zde riziko vzniku 

mimořádné události. Snad nedojde k opakování situace ze Studénky. Železniční nadjezdy, 

které se nacházejí v místech komerčního obvodu a osobního nádraží nevyhovují svou výškou 

pro silniční dopravu. Stále dochází k situacím, kdy nákladní automobil uvízne pod mostní 

konstrukcí. V této souvislosti už bylo namontováno zabezpečovací zařízení pro vozidla, která 

převyšuji hranici podmostního vjezdu na ulici Hlučinské. Zařízení na ulici nákladní po 

výstavbě dálničního přivaděče už by nemuselo být montováno. Situace se vyřešila i pro 

železniční nadjezd, který je v místech křížení železnice s ulicí Švermovou. Po vybudování 

napojení na dálniční přivaděč s ulici Mariánskohorskou je možné tento podjezd objet. 

 

 

Obrázek 19: Silniční nadjezd v územním plánování Ostravy [[[[12]]]] 

Mimořádná událost vzniklá na železnici v souvislosti s přepravou nebezpečných látek 

ohrožuje nejenom zaměstnance a cestující na železnici, ale i okolní infrastrukturu. Kritická 

infrastruktura nacházející se v blízkosti železnice v obvodu PP Ostrava hlavní nádraží: 

• centrála České pošty na hlavním nádraží, 

• městská nemocnice Fifejdy, 

• městské obvody Fifejdy, Přívoz, Mariánské Hory, Zábřeh, Vítkovice, Svinov. 
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4.2 Nebezpečné látky v obvodu PP Ostrava hlavní nádraží 

Hlavním přepravcem místních vozů přepravující vysoce rizikových nebezpečných věcí 

v obvodu provozního pracoviště Ostrava hlavní nádraží je BorsodChem s.r.o., dalším 

přepravcem vysoce rizikových nebezpečných věcí jsou Ostravsko karvinské doly, kteří 

přepravují stlačený vodík a Dalkia, která přepravuje kyselinu sírovou. Na seřaďovacím 

nádraží Ostrava Levé a Pravé dochází k manipulaci nejenom místních, ale také tranzitních 

vozů. Velký význam má i blízkost hraničních přechodů s Polskem a Slovenskem. Rozdíl mezi 

místním a tranzitním vozem [17] : 

 

• Místní vozy - železniční vozy, které jsou v obvodu stanice nakládány nebo vykládány. 

• Tranzitní vozy - železniční vozy, které přes Ostravu projíždějí, aniž by docházelo 

k vykládce nebo nakládce přepravovaného zboží.  

 

U tranzitních vozů dochází jen k posunování vozové zásilky v obvodu stanice a jsou 

zaevidovány jen tehdy, pokud by došlo k nehodě (např. únik přepravované nebezpečné látky 

z železniční cisterny). 

 

 

Obrázek 20: Lokomotiva 740.772-9 v areálu BorsodChem s.r.o. v Ostravě [[[[19]]]] 

Je problém zjišťování přepravovaného nákladu u tranzitních vozů, problém v tom, že 

v reálném čase dojde k rozdělení vozové zásilky (vůz + náklad + nákladový list). Pokud by 

totiž došlo k nehodě, tak na tranzitním voze jsou jen základní informace. Detailní informace 

přepravovaného nákladu obsahuje nákladní list.[17] 
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Podle dopravního informačního systému došlo k vyhledání, doplnění a seřazení 

ekologických havárii v železniční dopravě za období roku 2008 a 2009, při nichž došlo 

k úniku nebezpečných látek při přepravě po železnici. V bakalářské práci Přeprava 

nebezpečných látek po železnici s ohledem na havarijní plánování jsou uvedena data od roku 

1998. Jenom pro upřesnění a porovnání jsou uvedeny v grafu ekologické havárie od roku 

2005. Seznam nehod v chronologickém sledu v obvodu Provozního pracoviště Ostrava hlavní 

nádraží je uveden v příloze č. 6. Hlavním problémem je opět netěsnost ventilu cisternových 

vozů, při níž následně dochází k úniku nebezpečných látek. Následující graf znázorňuje počet 

ekologických havárii při přepravě nebezpečných látek v obvodu seřaďovacího nádraží, které 

se staly v období let 2005 až 2009 [15]. 
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Obrázek 21: Graf – ekologické havárie v obvodu seřaďovacího nádraží OP a OL 

Žádna z ekologických havárii nebyla způsobena střetnutím drážních vozidel. Vždy 

došlo z železniční cisterny k úniku nebezpečné látky z netěsněného ventilu i po dobu dvou let. 

Nejčastější uniklé nebezpečné látky jsou stále v obvodu seřaďovacího nádraží:  

• propen, 

• toluen, 

• oxid uhličitý. 

Další nebezpečné látky, které unikly, byly nejčastěji kyselina fosforečná, sulfonan 

hořečnatý, butylalkohol, amoniak. Seznam vysoce rizikových nebezpečných látek, které se 

v obvodu PP Ostrava hl. n. přepravují je uveden v tabulce č. 1. Přeprava těchto látek se 
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provádí v cisternových vozech (místní vozy), které se následně řadí do vlakových souprav na 

seřaďovacím nádraží. 

Tabulka 1: Vysoce rizikové nebezpečné látky 

UN číslo Pojmenování dle RID Komerční (technický) název Třída 

1032 DIMETHYLAMIN BEZVODÝ  2 

2266 DIMETHYL-N-PROPYLAMIN  3 

1170 ETHAL ROZTOK ETYLALKOHOL ROZTOK 3 

1193 ETHYLMETHYLKETON 2-BUTON 3 

1219 ISOPROPYLALKOHOL ISOPROPANOL 3 

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ KAPALINA SUROVÝ BENZOL 3 

3286 
LÁTKA HOŘLAVÁ KAPALINA, 

JEDOVATÁ, ŽÍRAVÁ 
 3 

1230 METHYLALKOHOL METHANOL 3 

1245 METHYLISOBUTYLKETON  3 

1831 Kyselina sírová, dýmová  8 

1049 VODÍK STLAČENÝ  2 

 

Hlavním problémem je netěsnost ventilu cisternových vozů, při níž následně dochází 

k úniku nebezpečných látek. V posledním roce těchto výjezdu HZS SŽDC  ubylo. Z pohledů 

dopravců došlo ke zkvalitnění cisternových vozu. Z přepravovaných vysoce rizikových 

nebezpečných látek v místních vozech, bude zvolen k námětovému cvičení pro 

HZS SŽDC JPO Ostrava surový benzol. 

V obvodu PP Ostrava hlavní nádraží se v tranzitních vozech přepravují také 

nebezpečné látky propan-butan a amoniak. 

4.3 Provozně technologické postupy  

Provozně technologické postupy pro přepravu, manipulaci a ochranu zásilek s vysoce 

rizikovými nebezpečnými věcmi jsou vypracovány pouze pro jednotlivé železniční stanice 

v obvodu Provozního pracoviště Ostrava hl. n. s výskytem přeprav těchto věcí (seřaďovací 

stanice, stanice s přechodem zátěže, místa vykládky a nákladky). Pro ostatní stanice 

provozního pracoviště platí společné zásady. 
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Obecně platné postupy při přepravě rizikových nebezpečných věcí je nutno 

dodržovat[7]: 

• ustanovení Dopravních předpisů ČD, 

• ustanovení předpisu RID, 

• ustanovení Bezpečnostního plánu PP Ostrava hl. n., 

• rozhodnutí Policie ČR o doprovodu zásilky, 

• zásilka musí být vždy předhlášena příjemci. 

 

Při předávce vysoce rizikových nebezpečných věcí příjemci, je nutno 

dodržovat[7]: 

• ustanovení Smlouvy o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce včetně příloh, 

• ustanovení Smlouvy nebo dohody o přepravních a tarifních podmínkách pro 

provozování dopravní obsluhy manipulační koleje ČD ve stanicích s omezeným 

výpravním oprávněním s tím, že předávce zásilky musí být přítomen pověřený 

zástupce příjemce zásilky (zapracováno v příloze Smlouvy), který se prokáže 

průkazem totožnosti a zmocněním vydaným příjemcem k převzetí zásilky, 

• v případě jeho nepřítomnosti při předávce zásilky na vlečce nelze zásilku předat, 

odstaví se ve stanici na určeném místě. V tomto případě odpovídá za bezpečnost 

zásilky v obvodu PP Ostrava hl. n. dozorčí provozu ve směně, v ostatních obvodech 

výpravčí, kteří rozhodnou o dalším postupu podle konkrétní situace (dohled nad 

zásilkou je určen zaměstnancem ŽST, členem obsluhy vlaku, komerčním 

pracovníkem, příslušníky Policie ČR, pozdější přístavba vozu apod.), 

 

Při mimořádném odstavení a pobytu zásilky s vysoce rizikovými nebezpečnými 

věcmi [7]: 

• výpravčí ve směně zabezpečí odstavení železničních vozů se zásilkami vysoce 

rizikových nebezpečných věcí do míst dohledu zaměstnanců provozního pracoviště, 

které je možno v nočních hodinách řádně osvětlit a zajistí kontrolu režimu pohybu 

osob v kolejišti, 

• je zakázáno odstavovat zásilky do míst s vyšší koncentrací osob, míst ohrožení 

spodních a povrchových vod, neosvětlených míst s přístupovou cestou. 
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4.4 Odstavovaní vozů v obvodu PP Ostrava hlavní nádraží 

Odstavovaní vozů přepravující vysoce rizikové nebezpečné látky je možné jak 

v železniční stanici Ostrava hlavní nádraží, tak Ostrava-Svinov. V ostatních provozních 

pracovištích jako je výhybna Polanka nad Odrou lze odstavovat vozy s těmito nebezpečnými 

věcmi pouze z důvodu technické závady na voze, kde není možná další přeprava. V těchto 

železničních stanicích se vozy odstavují a dohled je zajištěn dle přílohy bezpečnostního plánu 

pro odstavování vozů s vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi v obvodu PP Ostrava hl. n. 

předpisu ČD D 1, nebo dle požadavku Policie ČR. V případě, že není možno zajistit dohled 

vlastními prostředky, požádá výpravčí ve směně sám nebo prostřednictvím svého přímého 

nadřízeného, příslušné obvodní oddělení Policie ČR (uvedeno v Ohlašovacím rozvrhu) o 

zabezpečení dohledu nad zásilkou. 

 

 

Obrázek 22: Schéma obvodu provozního pracoviště Ostrava hlavní nádraží 

V případě odstavení zátěže s výskytem těchto nebezpečných věcí z důvodu 

neschopnosti hnacího vozidla zajišťuje dozorčího provozu vedoucí směny ve spolupráci 

s dispečerským aparátem ČDC urychlený odvoz odstavené zátěže. Dojde-li v některé 

železniční stanici k takovému odstavení vozu s těmito nebezpečnými věcmi dozorčí provozu 

nebo vedoucí směny ihned oznámí tuto skutečnost[7]: 

• vozmistrovi ve směně, 

• vedoucímu provozního pracoviště, 

• vozovému dispečerovi Ostrava hlavní nádraží. 
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Vozy na výše uvedené koleje se odstaví v těchto případech: 

tranzitní vozy - dojedou do ŽST během poslední obsazené pracovní směny a odjíždět 

budou až v další obsazené pracovní směně, 

místní zátěž - vozy dojedou do ŽST během poslední obsazené pracovní směny a 

nebude možnost je již přistavit v téže směně pravidelnou obsluhou na vlečku. 

 

Tabulka 2: Odstavování vysoce rizikových nebezpečných věci v obvodu PP Ostrava hl.n.  

Stanice 
Vhodné koleje a 

místo odstavení 

Odstavení a 

zajištění 
Dohled 

Ostrava pravé 

přednádraží 
310a, 312a, 

Dle ustanovení 

TDPP 
Staniční dispečer 

Ostrava levé 

přednádraží 
409a, 411a, 

Dle ustanovení 

TDPP 
Dozorce spádoviště OL 

Ostrava hl. n.  822a 
Dle ustanovení 

TDPP 
VP/posunovač 3 

Ostrava Svinov 22 
Dle ustanovení 

TDPP 
Vedoucí posunu 

 

Odstavení poškozeného železničního vozu přepravující nebezpečnou látku je řešeno 

v bezpečnostním plánu na předem vytipovaná místa (tab. 2). Pro posouzení míst vhodných 

pro odstavení vozů s vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi byl použit program ALOHA. 

Jak velký prostor může ohrozit poškozená železniční cisterna, pokud uvažuji o nejhorším 

scénáři je psáno v bakalářské práci Přeprava nebezpečných látek po železnici s ohledem na 

havarijní plánování. Pro posouzení místa pro odstavení vozů přepravující nebezpečné látky, 

byly vybrány pro namodelování nehody nebezpečné látky propan–butan a amoniak. Pomoci 

programu ALOHA budou namodelovány a zakresleny do místa, ve kterých by v reálném 

provozu při zjištění závady došlo k odstavení těchto vozů. 

4.4.1 Odstavení vozů převážející LPG 

Pro účely modelování byla jako zdroj uvažována železniční cisterna převážející 

zkapalněný LPG, se kterou je možno běžně se setkávat v železniční dopravě a hlavně 

v obvodu PP Ostrava hlavní nádraží. Železniční cisterna má kapacitu 35 tun LPG. Látka je 

převážena jako plyn zkapalněný tlakem. Přeprava se řídí platnou dohodou o mezinárodní 
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železniční přepravě nebezpečných věcí tzv. RID. Běžná cisterna má průměr 22 103 mm a 

délku 13 000 mm, což odpovídá objemu 50 m3. 

Při použití programu ALOHA je nejprve nutné zadat lokaci místa havárie a charakter 

okolní krajiny.  Pro všechny 4 místa pro odstavování železničních vozů jsou údaje totožné. 

Jedná se o město, a proto byla zvolena městská zástavba; nadmořská výška Ostravy činí 

274 m n. m. Pro potřeby výpočtu možných následků je potřeba znát aktuální meteorologickou 

situaci v místě havárie. Na základě dostupných zdrojů i informací získaných z Městského 

úřadu, zde převládají západní až severozápadní směry větru. Pro tento případ došlo k zvolení 

následujících meteorologických dat: 

• vítr severozápadní o síle 3 m/s (měřeno ve 3 m nad zemí),  

• obloha je z 50 % pokryta oblačností,  

• teplota vzduchu v době havárie 15 °C,  

• třída stability počasí C, bez inverze, je možné i namodelovat s Inverzi pro Ostravu tak 

typickou, 

• vlhkost vzduchu 50%.  

 

Pro porovnání možného ohrožení a rozsahu mimořádné události v obvodu provozního 

pracoviště Ostrava, byl pomoci programu ALOHA namodelován scénář úniku LPG 

z železniční cisterny při úmyslném poškození pláště. K úniku LPG z železniční cisterny může 

dojit: 

• nesprávnou manipulaci při posunu železničních vozů (najetí ve velké rychlosti), 

• srážka vlaku na železnici, 

• při střetu drážního vozidla se silničním, 

• při úmyslném poškození (sabotáž, teroristický útok). 

 

Pro havárie železničních cisteren převážejících LPG je nejpravděpodobnější scénář, 

kdy je unikající plyn v krátkém čase (tj. do 1 minuty) iniciován a začne hořet v podobě 

tryskového plamene. ALOHA pro tento případ nabízí tento typ relevantního scénáře. 

Zkapalněný plyn bude z poškozené cisterny unikat, ihned bude iniciován a začne hořet – 

vznikne tzv. Jet Fire. Unikající plyn může být iniciován různými způsoby [1]:  

• od horkých částí havarovaných drážních vozidel (motor, plochy zahřáté třením při 

nehodě),  

• od osob nalézajících se v blízkém okolí (např. od nedopalku cigarety apod.). 
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Důležitou informací pro havarijní plánování je možný počet ohrožených osob. Dá se 

předpokládat, že v okolí místa havárie se v danou denní dobu během pracovního dne nebo 

víkendu bude vyskytovat osobní vlak nebo vlaky, ve kterých bude cestovat přes sto lidí. 

Pokud se bude jednat o odstavení vozů na nádraží v Ostravě hl. n. nebo v Ostravě-Svinov, 

budou ohroženy i cestující čekající na vlak. Odhadem se může jednat o 50 až 150 osob 

vyskytujících se na volném prostranství. Všichni tyto lidé mohou být bezprostředně ohroženi 

na životě a zdraví. Výsledkem modelování je grafický a textový výstup (příloha č. 6). V 

grafickém výstupu jsou zobrazeny jednotlivé zóny ohraničené příslušnou hodnotou tepelného 

záření. Červená zóna znázorňuje oblast, kde tepelné záření dosahuje hodnot 10 kW/m2 a více, 

což při působení po dobu 60 sekund může přivodit smrt člověka. V oblasti ohraničené 

oranžovou barvou dosahuje tepelná radiace 5 až 10 kW/m2, což při působení po dobu 60 

sekund způsobí na nechráněných částech lidského těla popáleniny 2. stupně. V zóně 

vybarvené žlutou barvou dosahuje tepelná radiace hodnot 2 až 5 kW/m2, což při působení po 

dobu delší než 60 sekund může způsobovat silnou bolest [2]. Ohrožení okolí místa nehody je 

patrné z následujícího obrázku, který znázorňuje pomoci grafického výstupu z programu 

ALOHA možný dopad na okolní infrastrukturu a seřaďovací nádraží. 

 

 

 

 

Obrázek 23: Zasažená oblast pří úniku  propan-butanu v obvodu nádraží OP a OL [[[[12]]]] 

Seřaďovací nádraží Ostrava Pravé a Ostrava Levé 
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Koleje pro odstavení železničních vozů v obvodu Ostrava Pravé a Levé nádraží leží 

v těsném sousedství (obr. 23). Výsledky z grafické části programu ALOHA byly přeneseny 

do geografické mapy, které znázorňují dopad havárie na okolní infrastrukturu. V obou 

případech by došlo k zastavení provozu na svažném pahrbku, který se přímo nachází 

v ohnisku. Také na hlavní trati ČD 270, která se nachází mezi seřaďovacím nádraží, by došlo 

k úplnému zastavení provozu. Pokud by se mimořádná událost stala v obvodu Ostrava - Levé 

nádraží, mohlo by dojít k omezení i silniční dopravy. Ulice Švermova vedoucí pod železniční 

trati v prostoru seřaďovacího nádraží by byla uzavřena a odklon dopravy by mohl být řešen 

přes nový  dálniční přivaděč. 

 

    

 

 

Obrázek 24: Zasažená oblast pří úniku  propan-butanu z grafický výstupu ALOHA [[[[12]]]]  

Situace by nebyla jiná ani v případě, že by došlo k nehodě v obvodu Ostrava hl. n. a 

Ostrava-Svinov. Opět by si mimořádná událost způsobena při přepravě nebezpečné látky 

vyžádala dopad na okolní infrastrukturu a pro zajištění bezpečnosti cestujících zastavení 

železniční dopravy. Hlavně by došlo k ohrožení obyvatelstva jak z řad cestujících, tak 

zaměstnanců železničních společností. Opět by mohlo dojít k zastavení silniční dopravy: 

• provoz na dálnici D1 v obvodu Ostrava-Svinov – odklon dopravy pak by musel být 

řešen přes už tak dopravně vytíženou křižovatku Nová ves vodárna, 

• provoz na dálničním přivaděči z Frýdku Místku – odklon dopravy přes centrum 

Ostravy, hrozil by kolaps v dopravě. 

• přerušení železniční dopravy, odklon dopravy přes Polanskou spojku a nádraží 

Ostrava střed. 

Ostrava hl.n. Ostrava Svinov 



 41 

4.4.2 Odstavení vozů převážející amoniak 

Pro účely modelování amoniaku byl použit stejný zdroj jak u propan-butanu. 

Uvažována železniční cisterna převážející však zkapalněný amoniak. S amoniakem je možno 

se běžně setkávat v železniční dopravě a hlavně v obvodu PP Ostrava hlavní nádraží. 

Železniční cisterna má stejnou kapacitu. Látka je převážena také jako plyn zkapalněný 

tlakem. Při modelování v programu ALOHA byla pozměněna nebezpečná látka, aby bylo 

možné porovnat výsledky zasaženého území a scénář modelované havárie. Pro havárie 

železničních cisteren převážejících LPG je nejpravděpodobnější scénář, kdy je unikající plyn 

v krátkém čase iniciován a začne hořet v podobě tryskového plamene. Tento typ scénáře je u 

amoniaku málo pravděpodobný a proto došlo ke změně tohoto scénáře. Zkapalněný plyn 

amoniak bude z poškozené cisterny unikat, aniž by došlo k jeho iniciaci. Pro tuto látku a tento 

typ scénáře nabízí ALOHA výpočet tří možných následků:  

• vymezení oblasti zasažené toxickými účinky dané látky, 

• vymezení oblasti s nebezpečnými koncentracemi amoniaku z hlediska možnosti 

výbuchu vzniklého oblaku, 

• vymezení oblasti možného působení přetlakové vlny vzniklé při opožděné iniciaci a 

explozi oblaku par. 

Pro typ scénáře, kdy amoniak bude z poškozené cisterny unikat aniž by došlo k jeho 

iniciaci, byl použit výpočet vymezující oblast zasaženou toxickými účinky. V grafickém 

výstupu jsou zobrazeny jednotlivé zóny. Červená zóna označuje koncentraci nebezpečné látky 

ve vzduchu (vyjádřená v ppm nebo v mg/m3), nad kterou se předpokládá, že běžná populace, 

včetně vnímavých jedinců, může zakusit zdravotní účinky ohrožující život nebo může dojít k 

smrti. Oranžová zóna znázorňuje koncentraci nebezpečné látky ve vzduchu (vyjádřená v ppm 

nebo v mg/m3), nad kterou se předpokládá, že běžná populace, včetně vnímavých jedinců, 

může zakusit nevratné nebo jiné vážné, dlouhotrvající nepříznivé zdravotní účinky nebo může 

dojít k zhoršené schopnosti úniku. Textový a grafický výstup je uveden v přílohové části č. 7. 

Pro znázorněni zasažené oblasti do územního plánu, byla pro velký rozsah zasaženého území 

použita jenom červená zóna. Pokud by došlo v obvodu seřaďovacího nádraží k úniku 

amoniaku, byla by zasažena oblast červené zóny v okruhu 625 m. Ohroženo na životech by 

bylo obyvatelstvo v okolních částech obvodu Mariánské Hory a Hulváky a hlavně 

zaměstnanci společnosti BorsodChem s.r.o. a koksovny Jan Šverma.  
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Ohrožení amoniakem okolí místa nehody je patrné z následujícího obrázku, který 

znázorňuje dvě oblastí úniku amoniaku v obvodu PP Ostrava hlavní nádraží. 

 

 

Obrázek 25: Zasažená oblast pří úniku  amoniaku z grafický výstupu ALOHA [[[[12]]]]  

Při odstavení železniční cisterny převážející amoniak na koleji 822a, je větší ohrožení 

okolního obyvatelstva než na seřaďovacím nádraží. Na hlavním nádraží dojde k ohroženi 

zaměstnanců ČD, cestujících nacházejících se v obvodu hlavního nádraží. Hlavně však dojde 

k ohrožení obyvatelstva pohybujících se a žijících v městské části Ostrava Přívoz. Mimořádná 

událost v důsledku úniku amoniaku z železniční cisterny si vyžádá zastavení železniční 

dopravy v železničním uzlu Ostrava hlavní nádraží. V silniční dopravě dojde k zastavení 

provozu na dálničním přivaděči, ulici Mariánskohorské a je možné i zastavení dopravy na 

dálnici D1. Pomocí programu ALOHA lze vypočítat a namodelovat rozsah zasaženého území. 

V reálné situaci je potřeba počítat i s dalšími faktory, které mají vliv na možný počet 

zasažených a ohrožených osob. Záleží na čase a dni, kdy by došlo k mimořádné události. Je 

rozdíl jestli k úniku toxického plynu v obvodu provozního pracoviště dojde v pracovních 

dnech nebo o víkendu. Také nelze srovnávat situaci v odpoledních hodinách s nočním časem. 

Ostrava hlavní nádraží 

odstavná kolej 822a 

Seřaďovací nádraží Ostrava 

Levé - odstavná kolej 409a 
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V přílohové části č. 4. je v mapě vyznačující oblast PP Ostrava hl. n. zakreslena zasažená 

červená zóna při úniku amoniaku. Hlavní oblasti kritické infrastruktury, které jsou v blízkosti 

železniční sítě, byly vyjmenovány v předešlé kapitole. Pro jejich zařazení a vytipování byla 

použita modelová situace, při které došlo k úniku toxického plynu amoniaku do ovzduší. 

Obecně podle směru větru byla ohraničena zóna z předešlého případu 625 m. Označena oblast 

určují místa koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu, nad kterou se předpokládá, že běžná 

populace, včetně vnímavých jedinců, může zakusit zdravotní účinky ohrožující život nebo 

může dojít k smrti. Pomocí programu ALOHA je demonstrován rozsah následků havárie 

spojené s přepravou nebezpečných látek (v tomto případě propan-butan a amoniak), které by 

neměly být považovány za nepravděpodobné. 

4.5 Postup činnosti v případě vzniku mimořádné události  

V bakalářské práci byly pomocí analýzy příčin a následku (FMEA) zjištěny nejčastější 

příčiny poruch, které mohou způsobit nehodu nebo mimořádnou událost na spádovišti 

(příloha č. 3). Pro upřesnění kompletní analýzy a scénáře možných havárii pro PP Ostrava je 

možné přílohu doplnit o další vzniklé scénáře, které se mohou nejenom na seřaďovacím 

nádraží přihodit. Možné vlivy, které stále mohou způsobit nehodu nejenom v obvodu stanice, 

ale také celé provozního pracoviště a PJ Ostrava jsou: 

• skrytá závada materiálu, 

• chyba lidského činitele, 

• zastaralost materiálu, 

• konstrukční vada, 

• technický stav kolejového svršku, 

• přírodní vlivy. 

 

Z výsledných největších rizikových prioritních čísel RPN, u kterých lze i přes sice 

nízkou pravděpodobnost předpokládat největší ztráty na lidských životech, majetku nebo 

poškození životního prostředí, byly vybrány následující scénáře[17] : 

• únik nebezpečných látek bez nehody, 

• únik hořlavé kapaliny, 

• únik hořlavého plynu, 

• únik toxického plynu, 

• únik toxické kapaliny. 



 44 

Nejpravděpodobnější ze scénářů je únik nebezpečné látky bez nehody, protože k němu 

už několikrát v minulosti na seřaďovacím nádraží došlo.  Nelze však ani podceňovat únik 

nebezpečných látek, ke kterému může dojit při srážce drážních vozidel nejenom na 

seřaďovacím nádraží, ale také v celém obvodu PP Ostrava hlavní nádraží. Proto pro 

modelování následku nehody železniční cisterny v programu ALOHA byl vybrán propan-

butan a amoniak, který se v obvodu PP Ostrava hl. n. přepravují v tranzitních vozech. A 

svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi jsou rizikem při přepravě po železnici pro 

okolní infrastrukturu. Výsledky možného ohrožení se mohou porovnat s bakalářskou práci 

Přeprava nebezpečných látek po železnici s ohledem na havarijní plánování, kde pomoci 

programu ALOHA došlo k namodelování úniku chloru. 

V případě vzniku mimořádné události souvisejíc s přepravou vysoce rizikových 

nebezpečných věcí postupuje dozorčí provozu – vedoucí směny takto podle: 

 

• podle Předpisu ČD D 17, pro hlášení a šetření mimořádných událostí, 

• Havarijního plánu (uložen v obalu Mimořádné události), 

• Bezpečnostního plánu pro obvod ČDC PP Ostrava hl. n., 

• Nahlásí zásilku s vysoce rizikovými věcmi: 

• HZS  SŽDC  (telefonní spojení uvedena 

v Ohlašovacím rozvrhu). 

• ústřednímu dispečerovi GŘ 

• Zabezpečí ohlášení mimořádné událostí odesilateli a příjemci zásilky, pokud je to 

s ohledem na povahu události potřebné, 

• V případě instradované zásilky zabezpečí změnu instradace a ohlášení události na 

oddělení zvláštních přeprav, 

• Bezpečnostnímu poradci (v případě poškození zásilky). 

 

Zaslání hlášenky a příslušné fotodokumentace určené bezpečnostnímu poradci ČDC 

zajistí systémový specialista pro šetření mimořádné události provozní jednotky Ostrava. 

Pracovník zajišťující nehodovou pohotovost provozní jednotky může dát pokyn dozorčímu 

provozu – vedoucímu směny provozního pracoviště k okamžitému informování 

bezpečnostního poradce.  
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Obrázek 26: Ohlašovací schéma při mimořádné události  

Součásti přílohy bezpečnostního plánu jednotlivých provozních pracovišť v případě 

postupu činnosti při mimořádných událost, by mělo být ohlašovací schéma doplněno 

o důležitá telefonní čísla. 

Tabulka 3: Důležitá telefonní čísla 

Organizace Dostupnost Telefonní číslo 

HZS – státní tísňový stála služba  

HZS – operační středisko stála služba  

MMO – Spojovatelka v prac. dobu  

MMO – odbor obrany v prac. dobu  

MMO – živ. prostředí (odpad. hospodářství) v prac. dobu  

MMO – živ. prostředí ( ovzduší) v prac. dobu  

Povodí Odry – dispečink stála služba  

OVAK – mimořádná událost stála služba  

ČIŽP Ostrava – havarijní služba stála služba  

ČIŽP Ostrava – odd. ochrany vod v prac. dobu  

ČIŽP Ostrava – odpadové hospodářství v prac. dobu  

ČIŽP Ostrava – odd. ochrany ovzduší v prac. dobu  

Pověřený ekolog GŘ ČDC PJ Ostrava v prac. dobu  
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5 Námětová cvičení v obvodu stanice Ostrava-Levé 

Pro účely cvičení, byla zvolena modelová situace s železničním cisternovým vozem 

převážející vysoce rizikovou nebezpečnou látku v obvodu seřaďovacího nádraží Ostrava-

Levé. Podle rozsahu cvičení a množství zapojených složek IZS je možné zhotovit dvě 

námětová cvičení. 

 

Námětové cvičení lze provést pro: 

• samostatně HZS SŽDC, 

• složky IZS. 

 

Cílem cvičení by bylo možné prověření součinnosti složek IZS a správních úřadu při 

závažné havárii spojené s únikem nebezpečné látky s důrazem na: 

• aktivaci složek IZS podílejících se na záchranných a likvidačních pracích, 

• koordinaci složek IZS krajským operačním a informačním střediskem IZS s využitím 

manuálu havarijních karet, 

• vyrozumění významných objektu a realizace opatření k ochraně obyvatelstva u těchto 

objektu, 

• vyrozumění orgánu územních samosprávních celků a dalších institucí, 

• taktiku složek IZS při společném zásahu: 

o záchranná osoby, 

o zajištění neodkladné zdravotnické péče, 

o zamezení úniku a zabránění šíření toxického oblaku do okolí, 

o monitoring koncentrace nebezpečné látky v okolí, 

o zajištění regulace dopravy a pohybu osob, 

o zajištění varování obyvatelstva mobilní sirénou 

 

Z důvodu provádění varování obyvatelstva mobilní sirénou, regulaci dopravy a 

pohybu osob, může být cvičením ovlivněno okolní obyvatelstvo a další osoby nacházející se 

v daném čase v okolí místa cvičení. Cvičení může vyvolat zájem medii např.: 

• televizní štábu, 

• rozhlasové stanice, 

• novináři regionálních deníku. 
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5.1 Námětové cvičení HZS SŽDC 

Cílem cvičení by bylo, ověření Bezpečnostního plánu Provozního pracoviště Ostrava, 

prověřit a zdokonalit zásah JPO HZS SŽDC při likvidaci úniku nebezpečné látky surový 

benzol z železničního cisternového vozu. 

 

Téma cvičení: Likvidace úniku surového benzolu z železničního cisternového vozu.  

 

Místo konání: Ostrava Mariánské Hory v prostoru seřaďovací nádraží Ostrava-Levé. 

 

Zúčastněné jednotky: JPO HZS SŽDC Ostrava 

CAS K25 L -101 1+3 

TA/CH2 AVIA 31 1+1       (chemické vozidlo) 

 

Provedení: Prakticky na místě. 

 

Meteosituace: Dle skutečných podmínek. 

 

Zúčastněné složky: Zástupce ČDC. 

 

Námět cvičení: 

Nehoda, při níž by došlo k úniku nebezpečné látky z cisternového vozu při posunu 

z vjezdové skupiny na odstavnou kolej v obvodu seřaďovacího nádraží. Dojde k možnému 

ohrožení zaměstnanců ČDC a znečištění životního prostředí. 

 

Předpokládaná činnost jednotek JPO: 

• průzkum, 

• zajištění cisternového vozu proti pohybu, 

• kontrola koncentrace úniku nebezpečné látky z cisternového vozu, 

• vyhledání zdroje úniku nebezpečné látky a zajištění proti dalšímu úniku, 

• zajištění fotodokumentace, 

• předání místa zásahu. 
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Časový harmonogram: 

T0 vedoucí cvičení ohlašuje událost na Operační informační systém HZS SŽDC OVA 

T+1´ Vyhlášení poplachu pro JPO 

T+2´ výjezd jednotek JPO 

T+5´ příjezd jednotky na místo události 

T+9´ velitel zásahu provádí průzkum a vydává rozkaz  

- zajištění místa zásahu proti požáru a nutná opatření 

- zastavení provozu na odstavnou kolej 409a seřaďovacího nádraží OL 

- zajistit místo nehody – hlídky v kolejišti 

T+11´ zajištěno místo nehody, hlídka v dostatečné vzdálenosti 

T+12´ nasazení ochranných protichemických obleků, jímání unikající látky do záchytné 

jímky, začne utěsňování 

T+14´ zasypání uniklé nebezpečné látky sorbenty 

T+25´ utěsnění vzduchovými těsnícími pásy, klíny, vaky a poduškami 

T+26´ rozhodnutí o dalším průběhu 

- prohlídka železničního kolejového vozidla s důrazem na zajištění nouzového 

bezpečného stavu  

T+30´ likvidace použitých sorbentů  

T+40´ Rozkaz velitele zásahu k odjezdu připravit. 

T+50´ Likvidace všech použitých technických prostředků. 

T+55´ Ukončení cvičení, odjezd jednotky na základnu 

 

Bezpečnostní opatření: 

V průběhu cvičení je potřeba se pohybovat na předem vytočených místech. Mimo 

vyhrazena místa hrozí zachycení, poranění pohybujícími se drážními vozidly, jejich nákladem 

nebo zajišťovacími prostředky, sražení a přejetí drážními vozidly Seznámit účastníky před 

konáním cvičení s bezpečnostním listem surového benzenu a podepsat prezenční listinu. 

 

Vyhodnocení cvičení 

Celou situaci společně s vyhodnocením, bude možné až po ukončení cvičení. 

Grafická část 

Podrobný přehled a zmapovaní místa konání taktického cvičení, je uveden v přílohové 

části č. 8, která je doplněna o fotodokumentaci. 
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Obrázek 27: Místo konání námětového cvičení HZS SŽDC [[[[12]]]] 

5.2 Námětové cvičení složek IZS  

Cílem cvičení je ověření připravenosti a koordinace IZS s jednotkou požární ochrany 

HZS SŽDC při likvidaci úniku nebezpečné látky benzen z železničního cisternového vozu a 

záchranu, vyproštění osob z havarovaného osobního vozu. 

 

Téma cvičení: Střetnutí železniční cisterny přepravující benzen s osobním vozem na 

přejezdu.  

 

Místo konání: Ostrava Mariánské Hory v prostoru seřaďovací nádraží Ostrava – Levé. 

 

Zúčastněné jednotky:  

• HZS MSK, 
 
• JPO HZS SŽDC Ostrava, 

 
o CAS K25 L -101 1+3 

o TA/CH2 AVIA 31 1+1 

• Policie ČR, 

• Městská Policie Mariánských Hory, 

• Zdravotní záchranná služba, 

 

Provedení: Prakticky na místě. 

 

Meteosituace: Dle skutečných podmínek. 

Seřaďovací nádraží Ostrava-Levé 

Odstavná kolej 409a 
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Zúčastněné složky:  

Zástupce ČDC, Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, HZS MSK. 

 

Námět cvičení: 

Nehoda, při níž by došlo ke střetu železničního vozu s osobním vozem na přejezdu 

v obvodu seřaďovacího nádraží. Při střetu z cisternového vozu by hrozilo k úniku nebezpečné 

látky benzenu do prostoru seřaďovacího nádraží a vzniklo by možné ohrožení osob 

v havarovaném osobním voze, zaměstnanců ČDC a znečištění životního prostředí. 

 

HZS MSK:  

• zajištění varování ohrožených osob v místě události, 

• zamezení dalšího rozvoje události, 

• likvidace případných požárů, 

• případné převzetí velení v místě, zřízení štábu zásahu, organizace součinnosti, 

• zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob. 

 

Předpokládaná činnost jednotek PO: 

• průzkum, 

• zajištění cisternového vozu proti pohybu, 

• kontrola koncentrace úniku nebezpečné látky z cisternového vozu, 

• vyhledání zdroje úniku nebezpečné látky a zajištění proti dalšímu úniku, 

• zajištění fotodokumentace, 

• předání místa zásahu. 

 

Zdravotní a záchranná služba:  

• zajištění zdravotnické pomoci postiženým. 

 

Policie ČR: 

• uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení.  

 

Městská policie: 

•  zajištění místa havárie proti vykradení, pořádkového a dopravního zajištění. 
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Vyšetřující orgány Českých drah: 

• zjišťuje příčiny havárie a organizuje  řešení vzniklé mimořádné situace. 

 

Časový harmonogram: 

T0 Vznik události.    

T +2´ Ohlášení události na Operační informační systém Ostrava. 

T+4´ Vyhlášení poplachu jednotkám HZS MSK. 

T+6´ Výjezd jednotek HZS MSK. 

T+6´ Informování ZZS, PČR,MP, HZS SŽDC, ŘD. 

T+9´ Dojezd jednotky HZS MSK Ostrava na místo události: 

- průzkum, 

- žádost o posilové jednotky, 

- zajištění místa zásahu – žádost o okamžité zastavení provozu na propojovací 

koleji seřaďovacího nádraží Ostrava-Levé, 

- žádost o vypnutí trakčního vedení, 

- zajistit místo nehody – hlídky v kolejišti, 

- vyhledávání osob v místě události, 

- poskytnutí první pomoci, 

- vyprošťovací práce. 

T+10´ Dojezd ZZS, PČR a MP na místo události. 

T+11´ Příjezd jednotky HZS SŽDC na místo události. 

T+12´ Zajištěno místo nehody, hlídka v dostatečné vzdálenosti. 

T+13´ Předání velení veliteli jednotky HZS SŽDC: 

- zajištění odpojení (zkratování) elektrifikovaného úseku, 

- kontrola stavu cisterny proti úniku přepravované nebezpečné látky, 

- spolupráce s jednotkami HZS MSK při vyprošťovacích a záchranných prací. 

T+18´ Zkratováno a vypnuto vedení. 

T+40´ Poslední zraněná osoba předána do péče ZZS. 

T+45´ Vyprošťování havarovaného vozidla a zprůjezdnění drážního tělesa. 

T+60´ Ukončení cvičení: 

- vyhodnocení cvičení, 

- prohlídka hnacího železničního kolejového vozidla s důrazem na zajištění 

nouzového bezpečného stavu. 

 



 52 

Bezpečnostní opatření: 

V průběhu cvičení je potřeba se pohybovat na předem vytočených místech. Mimo 

vyhrazena místa hrozí zachycení, poranění pohybujícími se drážními vozidly, jejich nákladem 

nebo zajišťovacími prostředky, sražení a přejetí drážními vozidly. Seznámit účastníky před 

konáním cvičení s bezpečnostním listem benzenu a podepsat prezenční listinu. 

 

Vyhodnocení cvičení 

Celou situaci společně s vyhodnocením, bude možné až po ukončení cvičení.  

 

Grafická část 

 Podrobný přehled a zmapovaní místa konání taktického cvičení, je uveden 

v přílohové části č. 9, která je doplněna o fotodokumentaci. 

 

 

Obrázek 28: Letecký snímek na místo konání námětového cvičení složek IZS [[[[13]]]] 

5.3 Vyhodnocení cvičení 

Pro uskutečnění námětového cvičení, je možné využít obvod seřaďovacího nádraží 

Ostrava-Levé. Místo je vhodné nejenom pro svoji dobrou dostupnost, ale také pro minimální 

omezení provozu na železnici. Námětové cvičení pro HZS SŽDC vychází ze situace, která se 

při přepravě nebezpečných látek na železnici v minulosti stala. A není vyloučeno, že se znovu 

nezopakuje. Pokud by nebylo možné dostatečně utěsnit místo úniku nebezpečné látky 

z železniční cisterny, je potřeba zajistit přečerpání nebezpečné látky do náhradní železniční 

cisterny.   

Seřaďovací nádraží Ostrava-Levé 
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Pro námětové cvičení IZS, kdy dojde ke střetu drážního vozidla se silničním, se 

vycházelo ze situace, která se skoro denně opakuje na železničních přejezdech v České 

republice. Aby se předešlo k mimořádným situacím na železnici, je nutno dodržovat 

preventivní opatření, který mi jsou: 

• dodržení kvalitního technického stavu drážních vozidel (železničních vagónů a 

lokomotiv), 

• pravidelné prováděné revize a prohlídky cisternových vozů, 

• dodržování stanovených drážních předpisy. S tím souvisí i dodržování pravidel 

silničního provozu na železničních přejezdech. Dokud se nebudou respektovat tyto 

pravidla, nehod na železničních přejezdech neubude. 

 

V reálném provozu pokud dojde k nehodě na železnici, si nelze dopředu vytipovat 

místo, kde k události dojde. Většinou se nehoda stane v místech s těžkou dostupností. Dostat 

se k místu nehody si potom vyžádá dlouhou časovou prodlevu. A čas při mimořádných 

událostech, pokud dojde k ohrožení životu a zdraví lidí, hraje největší roly. V rozsáhlém 

komplexu seřaďovacích nádraží, je těžká dostupnost s hasičskou technikou. Pokud dojde 

k úniku nebezpečné látky z cisternového vozu ve směrové skupině, je jediná možnost dostat 

se k místu nehody pěšky od svážného pahrbku. Což není otázka pár desítek metru, ale 

dokonce pár stovek metrů. Jak se ale dostat k místu nehody s technikou, když jediná možnost 

je po kolejích? Při opravách trolejového vedení se v městských podmínkách používají tzv. 

trolejové věžky. Nákladní automobil, který je pro snadnější přesun na pracovní místo na 

tramvajových tratích s otevřeným kolejovým svrškem vybaven čtyřkolovým výsuvným 

hydraulicky ovládaným kolejovým adaptérem. Síla pro pohyb vozidla po koleji se přenáší na 

kolejnice přímo zadními koly automobilového podvozku. Adaptér umožňuje jízdu jen velmi 

omezenou rychlostí. Pokud by se podařilo navrhnout a sestavit kolejový adapter pro pohyb 

vozidel hasičské záchranné služby na železnici, dostat se k místu mimořádné události s těžkou 

dostupnosti (např. tunel) by bylo snadnější a rychlejší. Otázkou zůstává, jak moc složité bude 

toto zařízení zařadit do praxe. I kdyby se podařilo vyrobit a namontovat adaptér na vozidlo 

záchranné služby, tak jsou zde další předpisy a normy. Od schválení drážním úřadem, až po 

odzkoušení vozidla v praxi.  
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6 Doporučení a návrhy 

Pro posouzení Bezpečnostního plánu Provozní jednotky Ostrava se postupovalo 

podle mezinárodního Řádu RID. Dle kterého bylo kontrolováno, jestli jsou jednotlivé kapitoly 

v bezpečnostním plánu obsaženy.  Pro lepší orientaci v Bezpečnostním plánu PJ Ostrava je 

nově vytvořená osnova, která v úvodní části zahrnuje informace o rozsahu působení 

s mapovým podkladem a rozdělení jednotlivých provozních pracovišť. V jednotlivých 

přílohových částech jsou doplněny nové informace, které se týkají Provozního pracoviště 

Ostrava hlavní nádraží.  

 

Nově aktualizovaná, navrhnuta řešení nebo doporučení pro přílohu: 

• kritická infrastruktura v obvodu PP: je vytvořená nová příloha, která zahrnuje pro 

dopravce důležité informace okolní infrastruktury. Došlo k zmapování a vyznačení do 

mapy míst, která zahrnují křížení železniční sítě se silniční sítí, 

• nebezpečné látky v obvodu PP je doplněna nová vysoce riziková nebezpečná látka 

kyselina sírová (dýmová), která se přepravuje v obvodu PP v místních vozech, 

• odstavovaní vozů v obvodu PP, by nově mělo obsahovat informace, které nebezpečné 

látky nelze na vytipovaných místech odstavovat pro jejích nebezpečné vlastnosti 

v případě úniku, 

• postup činnosti v případě vzniku mimořádné události, by měl obsahovat ohlašovací 

schéma  při mimořádné události společně s důležitými telefonními čísli, 

• přílohová část by měla být doplněna o bezpečnostní listy vysoce rizikových 

nebezpečných látek přepracujících se v obvodu provozního pracoviště v místních 

vozech. 

 

Do budoucna je stále potřeba počítat při budování nebo rekonstrukcí železničních tratí 

s přístupovými cestami kolem železničního svršku pro vozidla záchranné služby. Je to z 

důvodu rychlejší dostupnosti k místu nehody. Zaměřit se na zabezpečení železničních 

přejezdu, kde dochází stále ke zbytečným střetům drážních vozidel se silničními. Na 

přejezdech dochází nejenom k ohrožení cestujících v osobním vlaku, ale také 

k ohrožení účastníků provozu na podzemní komunikaci. V souvislosti s přepravou 

nebezpečných látek po železnici pokud dojde ke střetu nákladního vlaku s nákladním 

automobilem, může se opět opakovat situace ze dne 14. května 2008, kdy se na železničním 



 55 

přejezdu srazil nákladní vlak jedoucí z Neratovic do Kralup nad Vltavou s kamionem 

převážejícím osobní automobily [11].  

Z důvodu odložení a změnám námětového cvičení, ke kterým došlo v průběhu psaní 

diplomové práce, nebylo možné vyhodnotit konkrétní doporučení a návrhy pro krizový štáb 

podniku ČD Cargo. Původní námětové cvičení složek IZS se mělo uskutečnit s nebezpečnou 

látkou propan-butan. Námětové cvičení by vycházelo ze situace, která se při přepravě 

nebezpečných látek po železnici může přihodit. Stačí jen nedodržet podmínky pro plnění vozu 

podnikem, který prováděl plnění a nezajistil by vyprázdnění výpustného potrubí. Následně by 

došlo ke zplynění tohoto zbytku a jeho úniku přes netěsný boční ventil. Po vyprázdnění 

výpustného potrubí a provedení výměny bočního ventilu by mohl vůz po skončení 

námětového cvičení pokračovat běžnou přepravou k příjemci. Také pro varování a 

vyrozumění obyvatelstva nebylo možné situaci posoudit z reálného uskutečněného cvičení. Je 

si potřeba uvědomit, že v obvodu seřaďovacího nádraží od místa konání námětového cvičení 

se nachází železniční zastávka Mariánské Hory. Zastávka se nachází na frekventované 

železniční trati č. 270, kde dochází v určitých časových intervalech k zastavování osobních 

vlaku a pohybu osob po nástupišti. Z větší části jsou to zaměstnanci společnosti 

BorsodChem s.r.o. a okolních firem, sídlících v blízkosti seřaďovacího nádraží OP a OL. 

 

 

Obrázek 29: Následky střetu nákladního vlaku na přejezdu s kamionem [[[[11]]]] 
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7 Závěr 

Provedené jednotlivé změny si vyžádali novou strukturu samostatného 

Bezpečnostního plánu pro celou provozní jednotku Ostrava a přílohová část Bezpečnostního 

plánu Provozního pracoviště Ostrava hlavní nádraží, byla rozšířena o kapitolu Kritická 

infrastruktura. Riziko vzniku havárie v železniční dopravě při přepravě nebezpečných látek by 

se nemělo podceňovat a v případě zhotovení takovýchto plánů je zapotřebí počítat s nejhorší 

variantou. Snažit se pomoci různých programů namodelovaní takovéto situace, kde je možné 

odhadnout nebezpečí a rozsah mimořádné události na okolní infrastrukturu a obyvatelstvo. 

Bezpečnostní plán obsahuje interní data společnosti ČDC, která nelze volně publikovat. Proto 

není kompletně součásti diplomové práce. V přílohové části je jenom naznačená nová 

struktura Bezpečnostního plánu provozní jednotky Ostrava, která je rozšířená o nové kapitoly 

územní působnosti, prověření a testování tohoto plánu je zahrnuto v závěrečném ustanovení. 

Aktualizovaný a nově navržený Bezpečnostní plán je uschován u vedoucího Provozního 

pracoviště Ostrava hlavní nádraží. Pokud by došlo ke schválení nové struktury obsahu 

Bezpečnostního plánu, byla by použita pro všechny Provozní jednotky u společnosti ČDC. 

 Pro prověření a testování Bezpečnostního plánu je možné použít obě námětové 

cvičení, které se mohou odehrát v prostoru Provozního pracoviště Ostrava hlavní nádraží. 

Propojovací kolej v obvodu seřaďovacího nádraží Ostrava-Levé, na které by se provádělo 

námětové cvičení, by byla krátkodobě vyloučena z provozu. Navržena místa by neomezili 

nákladní dopravu v obvodu seřaďovacího nádraží a také by nedošlo k omezení na hlavní 

železniční trati č. 270 spojující nádraží Ostrava hl. n. a Ostrava-Svinov.  

Dle mezinárodního Řádu RID je potřeba pro přepravu nebezpečných věcí 

v seřaďovacích nádražích vyhotovit interní nouzové plány, které zatím nahrazují plány 

havarijní a ty mají k dispozici všechny stanice. Nouzové plány mají přispět k tomu, že při 

nehodách nebo mimořádných událostech v seřaďovacích nádražích všichni účastníci, kteří se 

budou podílet na odstraňování následku nehod, budou pracovat koordinovaně, aby následky 

nehody nebo mimořádné události měli minimální dopad na lidské životy a životní prostředí. 

Podmínky jsou splněny při uplatnění Vyhlášky UIC 201 (Přeprava nebezpečných věcí – 

návod pro nouzové plánování v seřaďovacích nádražích).  

Pro vyhotovení nouzového plánu je možné vycházet z této diplomové práce, která 

obsahuje potřebné informace k seřaďovacímu nádraží, které se nachází v obvodu Provozního 

pracoviště Ostrava hlavní nádraží. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČD  České dráhy, a.s. 

ČDC  České dráhy Cargo, a.s. 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ČR  Česká republika 

ČSD  Československé dráhy 

DV  Drážní vozidlo 

EU  Evropská unie 

GŘ  Generální ředitelství 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IC  InterCity 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO  Jednotka požární ochrany 

LPG  propan-butan 

MMO  Magistrát města Ostravy 

MP  Městská policie   

MSK  Moravskoslezský kraj 

OKD  Ostravsko karvinské doly 

OL  Ostrava Levé 

OP  Ostrava Pravé  

PJ   Provozní jednotka 

PO  Požární jednotka 

PP  Provozní pracoviště  

SOKV  Středisko opravy kolejových vozidel 

SR  Slovenská republika 

SŽDC  Správa dopravní železniční cesty 

RCP   Regionální centrum provozu 

RID  Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

UN kód Identifikační číslo nebezpečné látky  

ZZ  Zabezpečovací zařízení 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

ŽST  Železniční stanice 
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