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Anotace 

 
JANOVSKÝ, L. Přístupnost železničního koridoru složkám záchranného systému. 

Ostrava: Diplomová práce, 2012. 51 s. 

 

Klíčová slova: železniční koridor, záchranná složka, přístupnost, průjezdnost, přístupová 

karta 

Diplomová práce se zabývá problematikou přístupu záchranných složek 

k železničnímu koridoru. Studie této dostupnosti na II. tranzitním koridoru je omezena na 

území obcí s rozšířenou působností Nový Jičín, Odry a Bílovec. První fáze diplomové 

práce je popisně analytickou částí, kde jsou popsány důležité prvky železničního koridoru 

a statistické údaje o mimořádných událostech v daném úseku železniční tratě. Rozčlenění 

přístupových komunikací a základní informace o záchranných složkách, zasahujících při 

mimořádných událostech na železnici. Druhá fáze se zabývá způsobem mapování koridoru 

a jeho okolí, tvorbou dokumentace pro zjednodušení přístupu. Návrhy alternativních 

možností přístupu a doporučení pro záchranné složky.  Praktickým výstupem této práce 

jsou podrobné mapové podklady pro zasahující jednotky. 

 

Annotation 

 
JANOVSKÝ, L. The accessibility of the railway corridor for the Ostrava rescue system 

units: Diploma thesis, 2012. 51 s. 

 

Key words: railway corridor, rescue unit, accessibility, capacity of roads, access card 

 The diploma thesis deals with issues of access of the railway corridor for the rescue 

units. A study of the accessability of the II transit corridor is limited for the area of these 

municipalities with extended competences: Nový Jičín, Odry and Bílovec. The first part of 

the diploma thesis describes and analyzes important elements of the railway corridor and 

statistics of remarkable events in the railway corridor. It contains also access 

communication segmentation and fundamental information about rescue units which 

intervene during the railway remarkable events. The second part deals with the mapping 

method of the corridor and its surroundings and the creation of the access simplification 

documentation. It mentions the alternative possibilities layout and the recommendation for 

the rescue units. The output of the thesis includes detailed maps for the intervenning rescue 

units. 



 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 LITERÁRNÍ REŠERŠE ............................................................................................. 2 

3 HISTORIE ŽELEZNICE NA SEVERNÍ MORAVĚ............................................... 4 

4 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA ......................................................................................... 5 

4.1 Základní pojmy ........................................................................................................ 5 

4.2 Kategorie železničních drah .................................................................................... 5 

4.3 Označování železniční tratě .................................................................................... 6 

4.4 Elektrická trakční zařízení ...................................................................................... 7 

5 POPIS VYBRANÉHO ÚSEKU ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU A JEHO 

DŮLEŽITÝCH PRVKŮ ..................................................................................................... 8 

5.1 Železniční přejezdy .................................................................................................. 9 

5.2 Železniční podjezdy ............................................................................................... 11 

5.3 Železniční nadjezdy ............................................................................................... 12 

5.4 Železniční stanice a zastávky ................................................................................ 12 

5.5 Železniční tunely .................................................................................................... 15 

6 PŘÍSTUPNOST ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU .................................................. 16 

6.1 Přístupná místa ..................................................................................................... 16 

6.2 Nepřístupná místa ................................................................................................. 16 

7 POZEMNÍ KOMUNIKACE .................................................................................... 19 

7.1 Druhy pozemních komunikací ............................................................................... 19 

7.2 Parametry pozemních komunikací ........................................................................ 20 

8 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V DRÁŽNÍ DOPRAVĚ ............................................ 22 

8.1 Nejzávažnější železniční nehody ........................................................................... 23 

8.2 Statistická data SŽDC od roku 2001 do roku 2011............................................... 24 

8.3 Mapa mimořádných událostí ................................................................................. 26 

9 ZÁCHRANNÉ SLOŽKY NA ŽELEZNICI ............................................................ 28 

9.1 Hasičská záchranná služba SŽDC ........................................................................ 28 

10 ZÁSAHOVÁ TECHNIKA A TECHNICKÉ PROSTŘEDKY .............................. 30 

10.1 Průjezdnost vozidel nezpevněnými komunikacemi ................................................ 32 

10.2 Technické prostředky ............................................................................................ 33 

11 ALTERNATIVNÍ DRUH PŘÍSTUPU .................................................................... 34 

 

 



 

 

12 NAVÁDĚNÍ JEDNOTEK PO KE KORIDORU .................................................... 35 

12.1 Ověření současného stavu navedení jednotky HZS ............................................... 36 

12.2 Hodnocení současného stavu navedení jednotek HZS .......................................... 37 

13 NÁVRH ŘEŠENÍ ....................................................................................................... 38 

13.1 Přístupová karta železničního koridoru ................................................................ 38 

14 METODIKA PRO TVORBU PŘÍSTUPOVÉ KARTY ......................................... 41 

15 PRAKTICKÉ PROVEDENÍ .................................................................................... 45 

15.1 Mapování železničního koridoru ........................................................................... 45 

15.2 Praktický výstup – přístupová karta ...................................................................... 46 

15.3 Praktické ověření poznatků ................................................................................... 49 

16 ZÁVĚR ....................................................................................................................... 51 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 52 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .............................................................................. 54 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 55 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 56 

SEZNAM MAP .................................................................................................................. 57 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1 ÚVOD 

 Jelikož se Česká republika nachází uprostřed Evropy a jsme tranzitní zemí, jsou 

parametry a kvalita dopravní infrastruktury velmi podstatné nejen pro fungování mnoha 

prvků daného regionu, ale i evropské dopravní infrastruktury.  

 Význam II. železničního koridoru pro Moravskoslezský region, Českou 

republiku i evropskou železniční dopravu je bezesporu velmi důležitý. Potvrzuje to 

hustota provozu i mnoho analýz vytíženosti železniční tratě, například v nákladní 

dopravě se jedná o čtvrtinový podíl přepravy veškerého zboží. 

 Bohužel ani tomuto způsobu přepravy se nevyhýbají situace a události, při 

kterých jsou ohroženy lidské zdraví a životy, životní prostředí i materiální hodnoty.  

 Příkladem může být nehoda osobního vlaku City Elefant, která se odehrála 

v sobotu 22. října 2011 mezi železniční stanicí Ostrava-Svinov a stanicí Ostrava-

Vítkovice ve výhybně Odra. Nehoda si vyžádala 7 zranění, z toho jedno zranění těžké. 

K nehodě došlo v místě pro záchranáře nepřístupném, a tak museli k vykolejené 

soupravě jít asi kilometr pěšky. Zraněné osoby byly převezeny náhradním vlakem na 

svinovské nádraží a poté transportovány do ostravských nemocnic. [1] 

 Řešení těchto mimořádných událostí vyžaduje ve většině případů zásah složek 

integrovaného záchranného systému, které se podílejí na záchranných a likvidačních 

pracích.  

 Cílem této diplomové práce je studie dostupnosti železničního koridoru v území 

obcí s rozšířenou působností Nový Jičín, Bílovec a Odry. Dostupnost bude různá pro 

techniku hasičů, zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. Rozdíly v průjezdnosti 

budou panovat v období léta a zimy. Zmapování úseku železniční trati číslo 270 od 

stanice Polom po stanici Jistebník, by mělo přinést praktické poznatky, alternativní 

možnosti přístupu a výstupem se stanou mapové podklady. Tato dokumentace bude 

využitelná hlavně zasahujícími jednotkami hasičů, případně zdravotnické záchranné 

služby a policie. Dokumentaci může využít Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, 

oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení nebo orgány obcí při přípravě na 

mimořádné události většího rozsahu na železnici. 
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2 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Žitníková, Iva; Pužová, Pavlína:  Příprava modulu „Železnice“ do systému 

FLOREON+. Ostrava: Práce pro studentskou grantovou soutěž, 2011, 93 s. 

 

Tato práce pojednává o problematice přepravy nebezpečných látek po železnici, 

se zaměřením na II. železniční koridor procházející Moravskoslezským krajem. 

Kolektivu autorů se podařilo zmapovat rizika na železničním koridoru a stanovit 

kritická místa v daném úseku. Práce se dále zabývá modelováním vybraných scénářů 

mimořádných událostí a návrhem metodiky pro hodnocení železniční přepravy 

nebezpečných látek 

 

Šenovský, Michail; Adamec, Vilém; Hanuška, Zdeněk: Integrovaný záchranný systém. 

1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 157 s. 

 

Tato publikace se zaměřuje na popis funkce integrovaného záchranného systému 

na území České republiky. Základním právním předpisem, který je zde detailně 

rozpracován je zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 

tehdejších předpisů. Publikace popisuje hlavní úkoly a postavení orgánů státní správy, 

složek integrovaného záchranného systému, právnických a fyzických osob při 

provádění záchranných a likvidačních pracích. Jsou zde vymezeny hlavní a ostatní 

složky integrovaného záchranného systému a jejich základní funkce. Zabývá se činností 

operačních a informačních středisek a koordinací záchranných a likvidačních prací.  

 

Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy D2. Praha: Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace, 2010, 354 s. 

 

Tento předpis je základním vnitřním předpisem pro provozování dráhy a drážní 

dopravy. Obsahuje ustanovení pro výkon dopravní služby na drahách, které jsou 

v provozu Správou železniční dopravní cesty. 
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Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí D17. Praha: České dráhy, akciová 

společnost, 2006, 92 s. 

 

Tento předpis obsahuje ustanovení o mimořádných událostech v drážní dopravě. 

Určuje způsob ohlašování, šetření, evidenci a uzavírání mimořádných událostí pro 

provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy. 
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3 HISTORIE ŽELEZNICE NA SEVERNÍ MORAVĚ 

 Ostravsko bylo již od pradávna křižovatkou dopravních cest. Vedla zde 

jantarová stezka z Baltu Moravskou branou a dále na jih, solná stezka, po které byla 

přepravována sůl z Věličky u Krakova a další obchodní stezky. Bouřlivý rozvoj 

průmyslu a výroby si vyžádal rozšíření možností dopravy. Již v roce 1840 se započalo 

s trasováním dráhy z Lipníku nad Bečvou do Bohumína, která měla navazovat na již 

dokončenou dráhu z Vídně. Samotná stavba se začala realizovat až v roce 1844  

a v prvních měsících roku 1847 byly dokončeny stavební práce. Ovšem již v šedesátých 

letech devatenáctého století bylo zřejmé, že jednokolejný provoz je nedostačující.  

Příčinou byl prudký vzestup těžby uhlí i zájem železáren a průmyslových podniků o 

přepravu po železnici. Zdvoukolejnění tratě probíhalo mezi lety 1859 až 1874. [2] 

 V 50. letech minulého století přišla na řadu elektrifikace. Stavěly se stožáry pro 

trakční vedení, upravovaly se příkopy podél trati. První zkušební jízda v úseku Hranice 

– Suchdol nad Odrou – Polanka nad Odrou se uskutečnila 1. července 1962, ale první 

vlak tažený elektrickou lokomotivou E 499.072 byl vypraven až 22. září 1962. [2] 

 V roce 1993 byly stanoveny zásady modernizace vybrané železniční sítě, která 

byla rozdělena do čtyř tranzitních železničních koridorů. V našem případě se jedná  

o II. železniční koridor Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné. Hlavními důvody pro 

modernizaci se staly: 

 napojení regionu na hlavní evropskou železniční síť, 

 napojení na koridorovou síť v republice, 

 zkrácení jízdních dob, vyšší kvalita a bezpečnost cestování, 

 zvýšení propustnosti tratě, přepravních a tranzitních výkonů, 

 zvýšení přesnosti železniční dopravy, 

 zvýšení využití kombinované dopravy, vznik logistických center. 

Stavba koridoru byla započata v roce 1999, úsek Hranice na Moravě – Petrovice  

u Karviné se začal stavět v roce 2001 a byl dokončen roku 2004. [3,4] 
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4 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

 Hlavní pojmy z oblasti železniční dopravy, které v textu diplomové práce 

používám, jsou uvedeny níže v odstavci pod názvem Základní pojmy v železniční 

dopravě. Pojmy vedlejší, týkající se tohoto odvětví, jsou součásti přílohy č. 1 pod 

názvem Prvky celostátní dráhy. 

4.1 Základní pojmy  

 Dráha je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení 

potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. [5] 

 Železniční kolejové vozidlo je společný název pro drážní vozidla vedená  

a nesená železniční kolejí. Je to společný název pro hnací i tažená vozidla. 

 Vlak je sestavená skupina vozidel, tvořená alespoň jedním hnacím a jedním 

taženým vozidlem. 

 Trať je vymezená část dráhy, určená pro jízdu vlaku, zpravidla rozdělená na 

traťové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje 

v dopravnách. 

 Širá trať je traťový úsek mezi dvěma sousedními stanicemi nebo mezi stanicí  

a zakončením trati na zastávce nebo překladišti. Hranicí mezi širou tratí a stanicí 

je vjezdové návěstidlo. [6] 

4.2 Kategorie železničních drah 

Železniční dráhy se z hlediska významu, účelu a technických podmínek člení do 

jednotlivých kategorií, viz obr. č. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 1: Kategorie železničních drah v ČR 

Dráha celostátní Speciální dráha Dráha regionální Vlečka 

Kategorie železničních drah v ČR 



 

6 

 

 

 dráha celostátní, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné dopravě a je 

jako taková označena (součástí jsou i železniční koridory), 

 dráha regionální je dráha místního významu, která slouží veřejné železniční 

dopravě a je zaústěna do celostátní nebo jiné regionální dráhy, 

 vlečka je dráha sloužící vlastní potřebě provozovatele, 

 speciální dráha, která slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti obce. 

O zařazení železniční dráhy do příslušné kategorie dráhy a o změnách tohoto zařízení 

rozhoduje drážní správní úřad. [zákon o drahách] 

 Diplomová práce se z hlediska náročnosti celé problematiky bude zabývat pouze 

drahou celostátní, specielně II. železničním koridorem v úseku mezi Polomí  

a Jistebníkem v traťové kilometráži 222 km – 254 km.  

4.3 Označování železniční tratě 

 Každá trať v naší republice je značena číslem, např. 270 označuje trať vedoucí 

z České Třebové přes Přerov do Bohumína. Jde tedy o číslo trati, která je předmětem 

této diplomové práce.  

 Tratě na celostátní i regionální dráze jsou označovány traťovými značkami. 

Označujeme je jako kilometrovníky a hektometrovníky. Značky svým provedením  

a umístěním vyznačují kilometrickou polohu kolejí od začátku do konce příslušné trati. 

Umísťují se ve vzájemné vzdálenosti nejvýše 200 metrů. Materiál, tvar, rozměry  

i umístění jsou dány normou. K osazení značek se využívají zejména stálé objekty  

a zařízení typu trakčních podpěr, mostních konstrukcí a podobně. V místech mimo tyto 

objekty musí být zajištěna jejich stabilita a trvanlivost. [6] 

 Z historického hlediska je nultý kilometr této trati umístěn ve Vídni a číslování 

pokračuje dále do Polska. To znamená, že například stanice Suchdol nad Odrou 

s přibližnou kilometráží 232 je vzdálena 232 km od hlavního města Rakouska.  

 V praxi je značení udáno dvěma způsoby. Označením kilometru a jeho sudé 

desetiny na trakčních podpěrách, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 70 metrů. Což 

vychází přibližně na každou třetí podpěru. Jelikož trakční sloupy nejsou umístěny 

přesně v dané kilometráži, je na tabuli o rozměrech 50 cm x 50 cm umístěno v pravém 

dolním rohu doplňující číslo, které udává počet metrů od uvedeného kilometru           
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viz obr. č. 2. Betonovou patkou, viz obr. č. 3, pevně vsazenou do železničního spodu 

označující přesnou kilometráž kilometrem a lichou desetinou daného kilometru. 

 

 

 

Obrázek č. 2:  

Kilometráž na trakčním sloupu  

Obrázek č. 3:  

Kilometráž na betonové patce 

 

Ostatní zařízení jako sloupy a stožáry jsou označovány pořadovými čísly nebo písmeny 

ve směru od nultého kilometru trati. Značení těchto zařízení není podstatné pro 

navádění a orientaci záchranných složek. 

4.4 Elektrická trakční zařízení 

V České republice máme dva druhy proudu pro napájení železniční trakce. 

Stejnosměrný a střídavý proud. Na severní Moravě je trakční vedení napájeno 

stejnosměrným proudem o napětí 3000 V. Napájení je realizováno pomocí napájecích 

stanic, které se v posuzovaném úseku nacházejí v blízkosti železniční stanice Suchdol 

nad Odrou (231,400 km) a ve Studénce (243,000 km).  
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5 POPIS VYBRANÉHO ÚSEKU ŽELEZNIČNÍHO 

KORIDORU A JEHO DŮLEŽITÝCH PRVKŮ 

Mapovaný úsek se nachází na severní Moravě na území bývalého okresu Nový 

Jičín. V současnosti jde o území obcí s rozšířenou působností Nový Jičín, Odry  

a Bílovec, viz mapa č.1. Trať č. 270 vedoucí z České Třebové do Bohumína je součástí 

II. tranzitního železničního koridoru. Zkoumaný úsek je vymezen traťovým kilometrem 

222 u železniční stanice Polom (hranice kraje Olomouckého a Moravskoslezského)  

a kilometrem 254 za železniční stanicí Jistebník. Trať lemuje chráněnou krajinnou 

oblast Poodří od Jeseníku nad Odrou až po Jistebník. Několik úseků trati přímo 

prochází touto chráněnou oblastí. Trať prochází dvěma významnějšími železničními 

uzly, jedná se o Suchdol nad Odrou a Studénku. V těchto stanicích se železnice 

prostřednictvím regionálních tratí rozbíhá do dalších směrů. Trať je v celém svém úseku 

dvoukolejná a maximální povolená rychlost je 160 km/h. 

 

Mapa č. 1: Zájmový úsek železničního koridoru 
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5.1 Železniční přejezdy 

 Železniční přejezd je úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací různého 

typu, kromě dálnice a rychlostní komunikace, kde křížení musí být mimoúrovňové.  

I když jsou přejezdy vybaveny přejezdovým zabezpečovacím zařízením z výstražných 

světel červené barvy a závor, jde o velmi nebezpečné místo. Každý železniční přejezd je 

na komunikacích označován dopravními značkami ve vzdálenosti 240 metrů, 160 metrů 

a 80 metrů od přejezdu a v těsné blízkosti je pak označen výstražným křížem. 

 Úsek trati kolem železničního přejezdu je rozdělen do několika úseků, kterými 

vlak působí na přejezdové zabezpečovací zařízení. Jde o úseky přibližovací, anulační  

a vzdalovaní, viz obrázek č. 3. Přibližovací úsek bývá na koridorových tratích dlouhý 

minimálně 2 km. 

 

 

Obrázek č. 3: Schéma železničního přejezdu 

 

 Zařízení vyhodnocuje přítomnost vlaku v úsecích a jeho uvolňování. 

V návaznosti na to jsou automaticky spouštěny příslušné signály, viz tabulka č. 1. 

Jestliže vlak vjede do přibližovacího úseku, spustí se výstražný signál, který je 

v činnosti dokud vlak neprojede přejezdem, anulačním úsekem. Až když vlak opustí 

vzdalovací úsek, může se aktivovat bíle světlo (pozitivní signál), viz obr. č. 4. Tento 

signál řidiči oznamuje, že zařízení je v provozu a v obvodu železničního přejezdu se 

nevyskytuje žádný vlak. [7] 
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Tabulka č. 1: Signály přejezdového zabezpečovacího zařízení [7] 

 

Pro jednoznačnou identifikaci jsou železniční přejezdy označeny jedinečným 

číslem, viz obr. č. 5. U celostátních a regionálních tratí ve vlastnictví státu jsou přejezdy 

označeny P1 až P9000. Soukromé regionální přejezdy jsou označovány čísly P9001 až 

P9999. Železniční přejezdy na vlečkách jsou označeny P10000 až P99999. Číslo 

přejezdu je napsáno černým písmem na bílé samolepící reflexní fólii. [7] 

 

Obrázek č. 4: Přejezd s pozitivním                Obrázek č. 5: Označení přejezdu  

signálem 

 

Přehled železničních přejezdů včetně mapy v úseku Polom – Jistebník viz příloha         

č. 3. 

 

Signál Popis Význam 

Výstražný 

svítí dvě střídavě přerušovaná 

červená světla - přejezd 

uzavřen 

zakazuje vstup/vjezd na přejezd a varuje 

před blížícím se vlakem 

Varovný 
nesvítí žádné světlo - přejezd 

otevřen (platí výstražný kříž) 

nedává informaci o pohybu vlaku (přejezd 

zabezpečený pouze křížem) 

Pozitivní 
svítí přerušované bílé světlo - 

přejezd otevřen 

zařízení je v činnosti a v obvodu přejezdu 

není žádný vlak, nebo je jeho jízda na 

přejezd zakázána 
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5.2 Železniční podjezdy 

Železniční podjezd je mimoúrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací viz 

obrázek č.17 a č. 18, které jsou součástí přílohy č. 13. Opět jde většinou o křížení se 

silnicemi nižších tříd. Podjezdy omezují provoz svou výškou, která může limitovat 

některá vozidla záchranných složek, převážně pak speciální vozidla hasičů. Jelikož jde  

o místo, kde je trať i silnice v těsné blízkosti, může jít opět z hlediska přístupu               

o strategické místo, zvláště pak v zimním období. Výšku podjezdu určuje dopravní 

značka, která zakazuje průjezd vyšších dopravních prostředků. Ve skutečnosti jsou 

parametry podjezdů vždy o několik centimetrů vyšší, což potvrdilo fyzické měření 

pomocí digitálního přístroje POWERFIX Profi+. Oproti přístupu na trať 

prostřednictvím železničního přejezdu budou podmínky značně stížené, zejména výškou 

a sklonem železničního náspu. Parametry podjezdů na zmapovaném úseku jsou 

zaznamenány do tabulky č. 2 .  

Tabulka č. 2: Železniční podjezdy 

 Podjezd Silnice - typ Výška Souřadnice GPS 
Traťové 

km 

1 Dub - Blahutovice III. tř. 5,4 N49 34.566 E17 52.746 223,510 

2 Polouvsí - za slepičárnou účelová kom. 4,8 N49 34.755 E17 53.245 224,212 

3 Polouvsí - za hospodou účelová kom. 3 N49 35.158 E17 53.624 225,127 

4 Polouvsí - u kapličky účelová kom. 6,5 N49 35.455 E17 53.691 225,682 

5 Hrabětice III. tř. 4,9 N49 36.093 E17 53.576 226,892 

6 
Jeseník n. O. - za 

separačním dvorem 
účelová kom. 2,95 N49 36.736 E17 53.964 228,196 

7 Jeseník n. O. - u Odry III. tř. 3,7 N49 37.366 E17 54.501 229,534 

8 
Suchdol n. O. - inundační 

most (povodně Odra) 
účelová kom. 2,95 N49 37.552 E17 54.656 229,892 

9 
Suchdol n. O. - podjezd pro 

zemědělce 
účelová kom. 2,5 N49 37.817 E17 54.890 230,475 

10 Suchdol n. O. - do obce III. tř. 3,45 N49 38.661 E17 56.573 233,052 

11 
Suchdo n. O. - za 

Romotopem 
podchod 2,5 N49 38.735 E17 56.695 233,271 

12 Hladké Životice III. tř. 3,3 N49 40.741 E17 59.311 238,174 
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Inundační železniční most, pro zemědělská a zásahová vozidla je důležitější, že 

jde o podjezd, je prvek stavby, který slouží jako preventivní ochrana před povodní. 

Takovýto most se nachází mezi zastávkou Jeseník nad Odrou a stanicí Suchdol nad 

Odrou. V případě povodní způsobených řekou Odrou se voda, vylitá z koryta, valí pod 

tímto mostem a není tak ohrožen železniční násep. [8] 

5.3 Železniční nadjezdy 

Místo, kde silnice křižující dráhu je nad její úrovní pomocí mostní konstrukce. 

Tento druh křížení se využívá především pro rychlostní komunikace a dálnice. Jde  

o technicky nejnáročnější typ křížení. Na zkoumaném úseku je několik křížení železnice 

s pozemní komunikací tohoto typu, viz tabulka č. 3. Mimo jiné nechvalně známý 

„Padací most“ ve Studénce. Opět jde o místo využitelné pro přístup k trati.  

 

Tabulka č. 3: Železniční nadjezdy 

  Místo Silnice - typ Nosnost (t) Souřadnice GPS 

Traťové 

km 

1 Dub - Polom I/48 neoznačeno N49 34.450 E17 52.135 222,740 

2 Jeseník n. O. účelová kom. 14 t N49 37.032 E17 54.217 228,830 

3 Hladké Životice I/57 neoznačeno  N49 40.285 E17 58.501 236,880 

4 Studénka 464 neoznačeno  N49 42.289 E18 03.065 243,572 

 

5.4 Železniční stanice a zastávky 

 Železniční stanice a zastávky jsou důležitými prvky železničního koridoru. Jsou 

to místa, kde cestující nastupují a vystupují z vlaků a pohybují se v těsné blízkosti dráhy 

po vyhrazených stavebních prvcích typu nástupiště nebo podchod. Pohyb mimo tato 

místa je z bezpečnostních důvodů přísně zakázán. V této podkapitole jsou popsány 

všechny železniční stanice a zastávky nacházející se ve zkoumaném úseku. 
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Železniční zastávka Jeseník nad Odrou 

 Leží na 228,530 km mezi stanicemi Polom a Suchdol nad Odrou. Zastávkou 

probíhají dvě průběžné koleje bez křížení. Součástí zastávky je podchod  

a v bezprostřední blízkosti se nachází železniční přejezd č. P6495 na silnici III. třídy  

č. 0489 vedoucí dále do obce Vražné. Zastávka je v součastné době bezobslužná.  

 

Železniční stanice Suchdol nad Odrou 

Leží na 232,716 km elektrizované dvoukolejné trati Přerov – Bohumín. 

 1. kolejová trať – směr Polom 

 2. kolejová trať – směr Studénka 

Odbočné jednokolejné tratě: 

 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, 

 Suchdol nad Odrou – Fulnek, 

 Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město. 

Železniční stanice Suchdol nad Odrou má čtyři nástupiště. Přístup k jičínskému 

nástupišti je z hlavní silnice ve směru na Odry v úrovni restauračního zařízení „Suchý 

Důl“. Nástupiště na hlavní trati, fulnecké a budišovské jsou přístupné místní 

komunikací, kdy po průjezdu železničním podjezdem odbočíme vlevo. Jičínské 

nástupiště a nádražní budova jsou propojeny podchodem. Stanice je obsazena 

pohotovostním výpravčím. Staniční zabezpečovací zařízení je dálkově ovládáno 

z centra dispečerského pracoviště Přerov, s možností místní obsluhy pohotovostním 

výpravčím. [8] Grafické znázornění stanice Suchdol nad Odrou viz příloha č. 6. 

 

Železniční zastávka Hladké Životice 

Leží na 237,864 km mezi stanicemi Suchdol nad Odrou a Studénka. Na zastávce 

jsou dvě panelová nástupiště o délce 190 metrů. Obě nástupiště jsou navzájem 

propojena podchodem. Příjezd k zastávce je veden po účelové komunikaci. Při příjezdu 

od Nového Jičína se jedná o první odbočku vlevo za železničním podjezdem. Výška 

železničního podjezdu je 3,3 m. Grafické znázornění zastávky Hladké Životice viz 

příloha č. 6. 
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Železniční stanice Studénka 

Leží na 244.710 km elektrizované dvoukolejné trati Přerov – Bohumín. 

 1. kolejová trať – směr Suchdol nad Odrou 

 2. kolejová trať – směr Jistebník 

Odbočné jednokolejné tratě: 

 Studénka – Bílovec, 

 Studénka – Veřovice. 

Železniční stanice Studénka je nejčlenitější částí zkoumaného úseku. Na hlavní 

trati se nacházejí dvě ostrovní nástupiště, dále bílovecké nástupiště u koleje č. 12  

a veřovické nástupiště u kolejí 15 a 17. Hlavní a bílovecké nástupiště jsou propojeny 

s výpravní budovou podchodem. Staniční zabezpečovací zařízení je dálkově ovládáno 

z centra dispečerského pracoviště Přerov, s možností místní obsluhy pohotovostním 

výpravčím. Dirigující výpravčí pro trať Studénka – Bílovec má sídlo v ŽST Suchdol 

nad Odrou. [8] Příjezd k železniční stanici Studénka je po ulici Nádražní, příjezd 

k bílovickému nástupišti je přes železniční přejezd č. P6501 na hlavní trati, za 

přejezdem vlevo, dále přes přejezd na trati Studénka – Bílovec.  Grafické znázornění 

členění kolejiště ve stanici Studénka viz příloha č. 6. 

 

Železniční stanice Jistebník 

Leží na 252,568 km mezi stanicemi Studénka a Polanka nad Odrou. Na zastávce 

jsou tři úrovňová nástupiště, dvě z nich v délce 205 metrů a jedno o délce 190 metrů. 

Ostrovní nástupiště mezi kolejemi 1 a 3 je propojeno podchodem s hlavním 

nástupištěm. Grafické znázornění stanice Jistebník viz příloha č. 6. 

Ve stanicích Suchdol nad Odrou, Studénka, Jistebník, jsou vybudovány nouzové 

přechody. Tyto přechody slouží při nefunkčnosti samoobslužných výtahů pro invalidní 

cestující, pouze v doprovodu drážního zaměstnance. Další využití tohoto prvku je 

možné v případě zatopení podchodu při záplavách. Ve skutečnosti jsou tyto přechody 

využívány cestujícími pro zkrácení cesty, čímž se vystavují vysokému riziku srážky 

s drážním vozidlem. [8] 



 

15 

 

5.5 Železniční tunely 

 Železniční tunely jsou jedny s nejméně přístupných míst na železniční trati. 

Zásahy v těchto prostorech jsou velmi náročné a nebezpečné. V zadaném úseku 

koridoru se tunely nenachází, proto se diplomová práce tímto specifikem nebude dále 

zabývat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

6 PŘÍSTUPNOST ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU 

Pojem přístupnost je relativní. Je třeba rozlišit přístupnost pro zásahovou 

techniku a pro lidi (záchranáře). Pro záchranáře není na daném úseku železničního 

koridoru místo, které by bylo nepřístupné. Pro zásahovou techniku to ale naplatí. 

Zasahující hasič nebo jiný záchranář se dříve nebo později dostane všude, je však nutné 

si uvědomit za jakou cenu. Zásahy, kde se nedostane technika, mohou být obrovsky 

náročné na síly zasahujících složek. U zásahů na železnici tohle může platit 

několikanásobně.  

6.1 Přístupná místa 

Na zkoumaném úseku železničního koridoru je několik míst, která jsou 100% 

přístupná. Jde o železniční přejezdy, kde se kříží železnice s pozemní komunikací ve 

stejné výškové úrovni. Dalšími přístupnými místy jsou železniční podjezdy a nadjezdy, 

kde se železnice opět kříží se silnicí. Záchranáři se technikou dostanou do těsné 

blízkosti železnice, zde je však třeba překonat výškový rozdíl, který tvoří železniční 

násep. Mimo tato místa je spousta dalších, která jsou vhodná pro přístup k železničnímu 

koridoru. Zmapování účelových komunikací zpřístupňujících koridor i na jiných 

místech, než bylo výše uvedeno, vede ke zrychlení přístupu záchranářů na místo 

události a snížení náročnosti hlavně na síly zasahujících složek. 

6.2 Nepřístupná místa 

Jde o takové úseky, kde není možný přístup zásahovou technikou. Může to 

nastat v případech, kdy není v okolí tratě žádná přístupová komunikace. Může jít  

o zalesněné úseky, mokřady kolem trati, mohou to být mostní konstrukce přes vodní 

toky a podobně. Míst, která jsou pro záchranářskou techniku nepřístupná je na 

železničním koridoru mnoho. Protihluková bariéra je jedním z prvků železničního 

koridoru, který také znesnadňuje přístup k němu. Jde o stavební prvek, který má omezit 

hlučnost provozu na koridoru.  
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Diagram přístupnosti železničního koridoru, viz obr. č. 6, zjednodušeně určuje, kdy je 

železniční koridor pro záchranářskou techniku přístupný a za jakých podmínek není. 

 

 

 

            

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Diagram přístupnosti 

 

 

 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

ANO 

NE 

NE ANO 

Přístupnost koridoru pro 

zásahovou techniku 

Je v blízkosti 

železniční přejezd? 

Je v blízkosti 

nadjezd, podjezd? 

omezení: mokřady, 

neprůchozí terén, 
… 

Vede kolem 

koridoru 

komunikace? 

Přístupný úsek nepřístupný úsek 
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 Na zkoumaném úseku železničního koridoru se vyskytují místa, viz tabulka č. 4, 

která jsou nepřístupná pro záchranářskou techniku. Jde o úseky, kde v blízkosti není 

přístupová komunikace, nebo nesplňují parametry pro pohyb zásahové techniky, např. 

šířkou komunikace.  

 

Tabulka č. 4: Nepřístupné úseky 

úsek 

Traťová kilometráž       

(od - do) Délka nepříst. úseku (km) 

Polom – Jeseník n. O. 222,9 - 223,4 0,5 

  223,5 - 224 0,5 

  225,1 - 225,7 0,6 

  226,1 - 226,9 0,8 

Jeseník n. O. – Suchdol n. O. 230,0 - 230,4 0,4 

  233,8 - 234,5 0,7 

Suchdol n. O. – Hl. Životice   0 

Hl. Živoříce – Studénka 238,2 - 238,9 0,7 

  239,0 - 240,4 1,4 

  240,4 - 242,7 2,3 

  242,8 - 243,2 0,4 

Studénka – Jistebník 245,6 - 246,6 1 

  247,5 - 248,9 1,4 

  249,0 - 250,4 1,4 

  250,5 - 251,2 0,7 

  251,3 - 252,3 1 

  253,2 - 254,0 0,8 

  Celkem: 14,6 km 

 

Na úseku železničního koridoru od stanice Polom do stanice Jistebník o celkové délce 

32 km je 14,6 km nepřístupných pro záchrannou techniku. Jde tedy o 45 % úseku. 

 Mapa nepřístupných úseků viz příloha č. 4. 
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7 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly 

nebo chodci, to znamená, že i záchranné složky při povolaní k mimořádné události na 

železnici se budou pohybovat po pozemních komunikacích různých druhů.  

7.1 Druhy pozemních komunikací 

Pozemní komunikace jsou dle zákona o pozemních komunikacích
1
 děleny, viz obr. č.7: 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Dělení pozemních komunikací 

                                                 
1
 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů [9] 

Sběrné 

Pozemní komunikace 

Dálnice Silnice Místní komunikace Účelová komunikace 

1 .třídy 

2. třídy 

3. třídy 

Rychlostní 

Se smíšeným 

provozem 

Obslužné 

S vyloučeným 

provozem 

motorových 

vozidel 

Polní cesty: 

- hlavní 

- vedlejší 

- doplňkové 

Lesní cesty: 

- 1. třídy 

- 2. třídy 

- 3. třídy 

- 4. třídy 
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7.2 Parametry pozemních komunikací 

 Pozemní komunikace lze dělit podle různých parametrů. Mezi nejdůležitější 

parametry z pohledu přístupnosti bude typ povrchu pozemní komunikace a její 

únosnost. 

Typy povrchu pozemních komunikací 
 

Pozemní komunikace a jejich vrchní vrstva, které se říká vozovka je tvořena 

nejrůznějšími povrchy: 

 tuhé vozovky, 

 netuhé vozovky. 

Hlavní silnice a místní komunikace jsou opatřeny nejčastěji asfaltovým 

povrchem. U účelových komunikací je druh vozovky různorodý. Ve výjimečných 

případech se můžeme setkat s asfaltovou nebo jinou tuhou vozovkou, například 

s betonovými panely. Nejvíce zastoupeny jsou však cesty, které jsou zpevněny pouze 

kamenivem nebo jiným materiálem nebo nejsou zpevněny vůbec. Pro potřeby 

diplomové práce jsem tyto druhy povrchu vozovky rozdělil na: 

 asfalt, beton, 

 jinak zpevněný povrch (šotolina, kamenivo, stavební suť, apod.), 

 nezpevněný povrch. 

 U asfaltu či betonu se jedná o tuhou vozovku, u které se nemění její vlastnosti 

ani při změnách klimatických podmínek. 

Jinak zpevněný povrch je typ netuhé vozovky, která je více či méně zpevněna 

různými druhy stavebních materiálů. Cesty se mohou vyznačovat značnou nerovností, 

množstvím děr a prohlubní z které se v mokrých obdobích mění na kaluže. 

Nezpevněn povrch je typ cesty zhutněný provozem na ní bez jakéhokoliv 

zpevnění jiným materiálem. Tyto cesty se často vyznačují vyjetými kolejemi různých 

hloubek a při nepříznivých povětrnostních podmínkách se cesta stává bahnitou  

a nesjízdnou. 
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Únosnost pozemních komunikací 

Je schopnost podloží přenášet zatížení od vozovky. Základní charakteristikou 

únosnosti podloží je modul pružnosti. Měření je velmi komplikované a pro jeho určení 

se používají nepřímé metody odvozené z kalifornského poměru únosnosti CBR nebo 

zatřídění zemin podloží podle klasifikace. [10] 

Únosnost není vždy stejná, mění se během roku hlavně v závislosti na vlhkosti. 

Čím je vozovka vlhčí, tím je její únosnost nižší. 

Únosnosti dálnic a silnic není potřeba řešit. Jde o komunikace převážně 

s asfaltovým nebo jinak zpevněným povrchem, jedná se tedy o tuhou vozovku. Jízda 

zásahových vozidel po těchto komunikacích nepředstavuje výraznější problém ani 

v zimním období, kdy je zajištěna sjízdnost těchto komunikací.  

Místní komunikace jsou rovněž tvořeny převážně asfaltovým povrchem, proto 

bude i tento typ dostatečně únosný pro zásahovou techniku. Problém může nastat  

u komunikací s tzv. vyloučeným provozem motorových vozidel. Šířky těchto 

komunikací nemusí být dostatečné pro zásahovou techniku, únosnost bude dostačující. 

Únosnost a následně také průjezdnost může být limitujícím faktorem pro 

zásahovou techniku u účelových komunikací. Nepříznivé povětrnostní vlivy, jarní tání 

sněhu a další faktory mohou tyto komunikace přeměnit na nesjízdné. 
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8 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V DRÁŽNÍ DOPRAVĚ 

Zákon o dráhách
2
 ukládá provozovateli dráhy a dopravci povinnost každou 

mimořádnou událost oznámit, zajistit místo mimořádné události a provést dokumentaci 

stavu v době jejího vzniku, zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí  

a činit opatření k jejich předcházení. Zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení 

provozování dráhy nebo drážní dopravy, odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat 

opatření určená k předcházení vzniku mimořádných událostí. 

Ve smyslu zákona o dráhách
2
 je mimořádnou událostí v drážní dopravě závažná 

nehoda, nehoda nebo ohrožení, které ohrožují nebo narušují bezpečnost, pravidelnost  

a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb  

a zařízení nebo ohrožují životní prostředí. Přehled mimořádných událostí na železnici je 

uveden v příloze č. 8.  

 Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo vykolejení drážních 

vozidel, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem 

smrti či újmy na zdraví nejméně pěti osob nebo škody velkého rozsahu.  

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

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

 Jiné mimořádné události se považují za ohrožení. 

Mimořádné události (MU) v drážní dopravě lze rozdělit na: 

 události ohrožující bezpečnost osob, 

 události ohrožující bezpečnou funkci staveb a zařízení, 

 události ohrožující bezpečnost provozování drážní dopravy, 

 událost ohrožující životní prostředí. 

Toto dělení je implementováno v metodickém pokynu pro hlášení, posuzování                 

a šetření MU. [11] 

 Mimořádné události na železnici a jejich možné následky mohou být zapříčiněny 

různými druhy hrozeb. Výčet hrozeb a jejich možné následky jsou popsány v tabulkách 

č. 6, 7, 8 přílohy č. 9.  

                                                 
2
 Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů [5] 
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8.1 Nejzávažnější železniční nehody 

V železniční dopravě stejně jako v každé jiné (silniční, letecké, vodní) se stávají 

mimořádné události. Jejich příčiny můžou být nejrůznějšího charakteru a následky              

od banálních po tragické. Tabulka č. 5 popisuje nejzávažnější železniční nehody 

v úseku Polom – Jistebník od nejranější historie provozu na této trati, to znamená roku 

1847, do současnosti.  

 

Tabulka č. 5:  Nejzávažnější železniční nehody na úseku Polom – Jistebník 

Datum Místo (úsek) Typ vlaku usmrceno zraněno 

26. 8. 1952 Suchdol n. O. R 47 12 108 

7. 7. 1997 Suchdol n. O – Jeseník n. O. EC 104 Sobieski 0 60 

8. 8. 2008 Studénka EC 108 Comenius 8 64 

Tabulka zpracována na základě dat internetového zdroje [13] 

 

Suchdol nad Odrou 26. 8. 1952 

Při tomto železničním neštěstí došlo k vykolejení mezinárodního rychlíku R 47 

Varšava – Paříž. Příčinou nehody bylo neosvětlené vjezdové návěstidlo a předvěst. 

Topič hlásil vjezd přímou kolejí, ale postaveno bylo do odbočky. Vlak vjel do stanice 

rychlostí 90 km/h, na výhybce vykolejila lokomotiva a dalších pět vozů. Na místě 

zemřelo 12 lidí a dalších 108 bylo zraněno, z toho 45 těžce. [13] 

 

Jeseník nad Odrou 7. 7. 1997 

Tato mimořádná událost byla následkem ničivé povodně, která zasáhla severní 

Moravu v roce 1997. Vylitá řeka Odra mezi Jeseníkem nad Odrou a Suchdolem nad 

Odrou nestačila odtékat propustí a podemlela železniční násep na několika místech. 

Porušená trať měla za následek vykolejení vlaku EC 104 Sobieski. Při této nehodě 

nepřišel nikdo o život. [13] Nejbližší železniční přejezd byl ve vzdálenosti cca 1 km  

a zraněné osoby byly transportovány po kolejišti. Šlo tedy o zásah v nepřístupném 

terénu. 
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Studénka 8. 8. 2008 

Souhrou pochybení a nešťastných náhod došlo k pádu mostní konstrukce do 

jízdní dráhy Rychlíku EC 108 Comenius, který po nárazu vykolejil. Destrukce 

rychlíkové soupravy s sebou přinesla katastrofální následky. Při nehodě zemřelo 8 lidí  

a dalších 64 bylo zraněno. Při této mimořádné události byl vyhlášen zvláštní stupeň 

poplachu. 

8.2 Statistická data SŽDC od roku 2001 do roku 2011 

Správa železniční dopravní cesty vede evidenci mimořádných událostí. Pro 

potřeby této diplomové práce byly poskytnuty záznamy mimořádných událostí na 

železnicích Moravskoslezského kraje od roku 2001. [23] Spousta dat je pro účely této 

diplomové práce nepotřebných, jako např. „Náhlá zněna návěstního znaku“.               

Jde o poruchu zabezpečovacího zařízení, kdy vlak projíždí návěstidlo na červenou, což 

nemá se zásahem záchranných složek nic společného. Selektoval jsem proto mimořádné 

události, u které je pravděpodobnost zásahu složek Integrovaného záchranného systému. 

Poskytnutá data jsou shrnuta v tabulce č. 6. Statistické data neobsahují mimořádné 

události typu požár trávy kolem dráhy. 

Tabulka č. 6: Mimořádné události na železničním koridoru v úseku Polom – Jistebník,  

statistická data SŽDC 

 

  
střet s 

osobou 

střet s 

předmětem 
požár usmrceno/zraněno 

2001 0 2 0 0/0 

2002 0 2 0 0/0 

2003 0 1 0 0/0 

2004 2 0 0 1/1 

2005 2 0 0 2/0 

2006 1 0 0 1/0 

2007 4 1 0 3/1 

2008 1 4 1 9/38 

2009 3 0 0 3/0 

2010 7 1 0 6/1 

2011 3 2 0 2/1 

Σ 23 13 1 26/42 

usmrceno 20 8 0   
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Statistická data obsažená v tabulce č. 6 jsou pro přehlednost implementována do  

grafu č. 1.  

 

Graf č. 1: Mimořádné události na koridoru 

 

 

Z analýzy mimořádných událostí na úseku Polom – Jistebník lze jednoznačně 

odvodit, že nejčastějším druhem mimořádné události je střet kolejového vozidla 

s osobou. Tento druh události si rovněž vybírá největší daň na lidských životech. 

Z dvaceti tří událostí tohoto typu došlo k usmrcení devatenácti osob. To znamená, že 

v 83% nemá člověk při střetu s kolejovým vozidlem šanci na přežití. Z celkového počtu 

třiceti sedmi událostí v tomto drážním úseku bylo devět událostí, tedy 24 % v terénu 

nepřístupném pro záchranářskou techniku. 
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8.3 Mapa mimořádných událostí 

 Mapa mimořádných událostí viz mapa č. 2 je vytvořena ze statistických dat 

poskytnutých SŽDC, které odpovídají datům v tabulce č. 6, viz výše. V grafu č. 2 se 

odráží situace odpovídající mapě mimořádných událostí. 

Mapa č. 2: Mimořádné události v úseku koridoru Polom – Jistebník 

 

Graf č. 2: Mimořádné události v období 2001 - 2011 
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Kritická místa železničního koridoru 

Železniční koridor, má v hodnoceném úseku, viz Mapa mimořádných událostí, 

několik kritických míst. Jako kritické místo můžeme označit takové, kde vznikly 

minimálně tři mimořádné události za posledních 10 let. Vždy jde o úsek v délce jednoho 

kilometru. 

 Kilometr 229: úsek železniční zastávky Jeseník nad Odrou, 

 kilometr 233: železniční stanice Suchdol nad Odrou, 

 kilometr 237: úsek železniční zastávky Hladké Živoříce, 

 kilometr 245: železniční stanice Studénka, 

 kilometr 252: úsek železniční stanice Jistebník. 

V železničních stanicích, zastávkách nebo v jejich bezprostředním okolí se 

odehrává nejvíce střetů drážních vozidel s civilními osobami. Je to dáno větším 

pohybem osob v kolejišti a jejich nepozorností, případně sebevražedným úmyslem. 

Rychlosti drážních vozidel mohou i v zastávkách a stanicích dosahovat 140 km/h. 

Maximální rychlost na koridoru je 160 km/h. 

 Ze statistiky vyplývá, že 43 % všech událostí se udává právě v kritických 

místech.  

 

Přístupnost kritických míst 

 

V tomto úseku koridoru jsou vybraná kritická místa dobře přístupná pro 

záchranné složky, protože, jak již jsem výše zmínil, jedná se o železniční stanice, 

zastávky nebo jejich bezprostřední okolí. 
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9 ZÁCHRANNÉ SLOŽKY NA ŽELEZNICI 

Při mimořádné události na železnici fungují základní složky integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS) standardním způsobem, stejně jako u ostatních 

mimořádných událostí. Existují zde jiná nebezpečí a specifika zásahové činnosti,                

na které jsou tyto složky školeny a cvičeny. Plošné rozmístění složek je dáno předpisy, 

např. u jednotek požární ochrany se jedná o požární poplachový plán kraje. Tato 

dokumentace upravuje množství sil a prostředků v návaznosti na vyhlášený stupeň 

poplachu. Koordinace těchto zásahů je prováděna velitelem zásahu. Může se jednat  

o příslušníka hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení nebo 

vedoucího lékaře zdravotnické záchranné služby. Při závažnější mimořádné události, 

může být velitelem zásahu zřízen štáb velitele zásahu pro kvalitnější rozhodování                    

a velení. [14] 

Složky IZS využitelné při mimořádných událostech na železnici: 

 Hasičský záchranný sbor a jednotky začleněny do poplachového plánu kraje, 

 Zdravotnická záchranná služba, 

 Policie České republiky, 

 Kynologické záchranné skupiny, 

 Český červený kříž, 

 Městská policie, 

 Armáda ČR, 

 a další. 

Specifickou složkou, která je prioritně určena pro zásahy na železnici je 

Hasičská záchranná služba, Správa železniční dopravní cesty. 

9.1 Hasičská záchranná služba SŽDC 

Počátky dnešní Hasičské záchranné služby se datují do roku 1953. Tehdejší 

právní úpravy a technické předpisy pro provoz na železnici začaly upravovat postavení 

a úkoly jednotek požární ochrany. Hasičská záchranná služba ČD vznikla k 1. 1. 1995  

a v roce 2008 byla převedena pod Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci. 

[16] 
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Jednotky jsou zařazeny do kategorie JPO IV, což znamená, že se jedná  

o hasičský záchranný sbor podniku.  V současné době je na území České republiky 

dislokováno celkem 13 jednotek drážních hasičů, což znamená obrovské zásahové 

území. Dojezdové časy se v ojedinělých případech můžou pohybovat až v řádech hodin. 

 

Dislokace jednotek HZS SŽDC viz mapa č. 3 [20]: Brno, České Budějovice, 

Česká Třebová, Cheb, Kolín, Nymburk, Liberec, Ostrava, Plzeň, Praha, Kralupy nad 

Vltavou, Přerov, Ústí nad Labem. 

 

Mapa č. 3: Dislokace jednotek HZS SŽDC 

Tyto jednotky jsou prioritně určeny pro zásahy na železnici. Ve většině případů 

se podílejí až na likvidačních pracích. Disponují nakolejovací technikou, jsou 

specialisté pro řešení úniků nebezpečných látek, kterých se po železnici přepravuje 

velké množství a v neposlední řadě jsou odborníky na práci s motorovou pilou.  

Hodnocený úsek zabezpečuje JPO HZS SŽDC Ostrava, která však nedisponuje 

nakolejovací technikou. V případě vykolejení drážního vozidla zasahuje tato jednotka 

v součinnosti se svými kolegy z Přerova. Nejvzdálenější zkoumaný úsek je dostupný 

touto jednotkou cca do 45 minut od vyhlášení poplachu. 
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10 ZÁSAHOVÁ TECHNIKA A TECHNICKÉ 

PROSTŘEDKY 

Parametry vozidel základních složek integrovaného záchranného systému jsou 

rozličné. Složky sice zasahují u stejných mimořádných událostí, jejich činnost je však 

různorodá, proto je různá i jejich vybavenost věcnými prostředky i druhy zásahové 

techniky. Jednotky požární ochrany jsou vybaveny vozidly, která jsou sice nejtěžší, ale 

zároveň mají nejlepší průjezdnost terénem. Na druhou stranu nejlehčími tzn. osobními 

vozidly je vybavena policie.   

Mezi nejdůležitější parametry hlavně u zásahových vozidel hasičů patří výška 

z hlediska průjezdností podjezdů a hmotnost z hlediska únosnosti mostů. Dalším 

z parametrů je druh náhonu, kde rozlišujeme např. 4x2, 4x4, 6x6, 8x8. Označení 4x2 

znamená, že poháněna jsou pouze dvě kola z celkových čtyř. Pohon 4x4 označuje 

vozidlo se všemi koly zapojitelnými do záběru. 

Vozidla Hasičského záchranného sboru jsou dle Řádu strojní služby
3
 mimo jiné dělena 

podle: 

 hmotnosti, 

 kategorie podvozku. 

Hmotnostní třídy požárních automobilů: 

 lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšují 7500 kg, 

 střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg, 

 těžké (S) převyšující 14000 kg. 

Kategorie zásahových požárních automobilů: 

 kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po 

zpevněných komunikacích, 

 kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo 

zpevněné komunikace, 

 kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné 

komunikace. 

                                                 
3
 9. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne  

13. 3. 2006, kterým vydává Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky [17] 
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Parametry různých druhů vozidel jsou popsány v následujících tabulkách č. 7, 8, 9.  

Tabulka č. 7: Vozidla jednotek PO   
   

Označení  Typ podvozku H
m

o
tn

o
st

n
í 

k
a
te

g
o
ri

e
 

K
o
n

st
ru

k
ce

 

p
o
d

v
o
zk

u
 

Druh 

náhonu 

Hmotnost 

[t] 

Výška 

vozidla [m] 

CAS 20  MB - Atego M 2 4x4 14 3,27 

CAS 20  Tatra T815 Terrno S 3 4x4 18 3,15 

CAS 32 Tatra T815 S 3 6x6 22,5 3,33 

DA 12 Avia A21 L 1 4x2 7   2,90 

CAS K25 Liaz S 2 4x4 16 3,35 

KA Avia M 1 4x2  8,2  3,20 

KA MB - Actros S 1 4x2 max. 27,5 3,23 

VYA Tatra T815 8x8 S 3 8x8 25,7 3,43 

VYA MB - Actros (Bison) S 2 8x8 33,2 4 

VEA Mitshubishi L200 L 3 4x4 2,85 1,98 

VA Mitshubishi Outlander L 2 4x4 1,7 1,785 

 

 

Tabulka č. 8: Vozidla ZZS 
   

Označení  Typ podvozku 

Druh 

náhonu 

Hmotnost 

[t] 

Výška vozidla 

[m] 

RLP/RZP Volkswagen/dodávka 4x4 3,4 2,5 

RLP/RZP Volkswagen/dodávka 4x2 3,2 2,5 

 

 

Tabulka č. 9: Vozidla Policie ČR 
   

Označení  Typ podvozku 

Druh 

náhonu 

Hmotnost 

[t] 

Výška vozidla 

[m] 

  Škoda Octavia/osobní 4x2 1,7 1,55 

 

 

 Jde o typická vozidla působící u záchranných složek v daném regionu, případně 

vozidla a prostředky, které je možno vyžádat z centrální požární stanice Ostrava-

Zábřeh. Dále je možno využít vrtulníků Letecké záchranné služby, Policie ČR  

a speciální těžkou techniku záchranného útvaru Hlučín. 

 Přehled konkrétní zásahové techniky a technických prostředků využitelných při 

mimořádné události na železnici viz příloha č. 10. 
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10.1 Průjezdnost vozidel nezpevněnými komunikacemi 

U komunikací s nezpevněným povrchem je třeba brát v úvahu proměnlivost 

sjízdnosti v závislosti na klimatických podmínkách a s tím spojenou dostupnost míst 

zásahu pro jednotlivé typy vozidel. 

Za příznivých klimatických podmínek tj. např. sucho během teplých měsíců 

v roce, není jízda po těchto komunikacích výrazně omezena. Jediné omezení může 

nastat u nezpevněných povrchů a vozidel s nízkou světlou výškou v případech, kdy jsou 

na cestě vyjeté hluboké koleje. Vyjeté koleje o hloubce cca 15-20 cm mohou být 

limitující pro vozidla Policie i Zdravotnické záchranné služby. 

Při zhoršených klimatických podmínkách jsou úseky s nezpevněnými 

komunikacemi nepřístupné pro vozidla osobní i dodávkového typu. Doporučuje se jízda 

pouze vozidlům nákladním, které disponují náhonem všech kol. Tyto parametry splňují 

vozidla jednotek hasičů, např. s označením CAS (cisternová automobilová stříkačka)  

a další speciální technika, např. vyprošťovací automobil. Dle řádu strojní služby jsou 

zařazeny do kategorie 2 nebo 3, viz odstavec Parametry zásahových vozidel. Výhodu 

v tomto terénu mohou mít také lehké terénní automobily s pohonem 4x4, kterými 

disponuje HZS. Jedná se o velitelský, případně vyšetřovatelský automobil. Podobným 

typem vozidla disponuje i HZS SŽDC – rychlý zásahový automobil (RZA). 

Při špatných klimatických podmínkách je sjízdnost nezpevněných komunikací 

obtížná i pro vozidla hasičů. Dochází k zalepení dezénu pneumatiky a vozidlo tak ztrácí 

přilnavost k povrchu a snižuje se jeho ovladatelnost. 

 V zimním období nejsou účelové komunikace udržovány ve sjízdném stavu 

jako třeba dálnice, silnice a místní komunikace. Jízda po takto neupravené komunikaci 

může být značně nebezpečná, protože nemusí být rozeznatelná od okolního terénu. 

Pokud je zimní období bez sněhové pokrývky, je pohyb po tomto typu komunikace 

bezproblémový. Při teplotách hluboko pod bodem mrazu je možný pohyb i mimo cesty 

stejným způsobem jako je tomu v obdobích sucha.  

Průjezdnost účelových komunikací v závislosti na druhu povrchu vozovky                                       

a klimatických podmínkách je popsán v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10: Průjezdnost účelových komunikací 

 

Jízda mimo jakoukoliv komunikaci je možná pouze v období, kdy je sucho a vozidlo se 

na louce či poli příliš neboří. V opačném případě hrozí zapadnutí vozidla. 

10.2 Technické prostředky 

Při zásazích na železnici jsou pro zjednodušení přístupu využitelné některé 

druhy drážních technických prostředků. Může se jednat o tzv. ruční kolejové vozíky, 

které jsou svou konstrukcí uzpůsobeny pro jízdu po železničních kolejích. V České 

republice jsou nabízeny dva typy těchto vozíků firmou Továrna hasící techniky, s.r.o., 

známá pod zkratkou THT Polička. [18] Jde o tyto druhy: 

 ruční kolejový vozík 250 kg, 

 ruční kolejový vozík 500 kg. 

Parametry těchto technických prostředků jsou popsány v příloze č. 11. Oba dva 

typy kolejových vozíků jsou využívány jednotkami Hasičské záchranné služby SŽDC. 

Jejich nesporná výhoda spočívá v ušetření velkého množství sil záchranářů při zásazích  

v nepřístupných úsecích na železnici. Oba vozíky mají beze sporu své výhody  

i nevýhody.  Ložná plocha je u obou druhů srovnatelná. U menšího typu je výhodná 

jeho váha s čímž souvisí i manipulace a skladnost. Na druhou stranu by vozík pro svou 

výšku mohl mít problémy v zimním období při vyšší sněhové pokrývce. U druhého, 

většího typu, je nevýhoda jeho menší skladnost a vyšší náročnost při manipulaci mimo 

kolejiště. 

Zkratovací tyče – jsou technickými prostředky využívanými drážními hasiči pro 

zabezpečení zásahu na elektrifikované trati. Jde o spojení vypnutého trolejového vedení 

s kolejnicí. 

  
Průjezdnost účelových komunikací za různých klimatických 

podmínek vozidla JPO kat. 2 a 3 / ostatní vozidla 

Druh povrchu sucho 

zhoršené klim. 

podmínky 

špatné  klim. 

podmínky zimní období 

asfalt, beton ano / ano ano / ano ano / ano ne / ne 

jinak zpevněný ano / ano ano / ano ano / ne ne / ne 

nezpevněný ano / ano ano / ne ne / ne ne / ne 
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11 ALTERNATIVNÍ DRUH PŘÍSTUPU 

Pro zásahy v nepřístupných úsecích, zvláště pak v zimním období při sněhové 

pokrývce, je použití drážní techniky jedním z možných řešení, jak se dostat k místu 

zásahu. Pro přesun lidí a základních technických prostředků je vhodná drážní drezína 

(motorový universální vozík – MUV s různými nadstavbami – drapák, hydraulické 

zvedací rameno), viz obrázek č. 8, která rovněž může sloužit pro transport raněných  

k nejbližšímu železničnímu přejezdu, místu soustředění techniky ZZS. 

 

Obrázek č. 8: Drážní drezína [21]            Obrázek č. 9: Motorová jednotka řady 910 

 

Tyto drezíny se nachází ve stanici Suchdol nad Odrou a stanici Studénka. 

V pracovní dny od 6:00 do 14:00 jsou drezíny v obou stanicích využívány traťovými 

zaměstnanci SDC severní Morava (provozní středisko Suchdol nad Odrou a Studénka). 

Mimo pracovní dobu je určena jedna pohotovostní četa, která je na domácí pohotovosti. 

V případě poruchy nebo mimořádné události je tato četa povolána a operuje na 

traťovém úseku Hranice – Jistebník a na všech přilehlých vedlejších tratí. [8] 

 Dále je možné využití motorové jednotky Regionova nebo motorové jednotky 

řady 910 viz obrázek č. 9, které jsou nasazeny na přilehlých regionálních tratích 

vycházejících z železničních stanic Suchdol nad Odrou a Studénka.  

 Všechny tyto druhy drážních vozidel jsou využitelné i při vypnutém trakčním 

vedení, jsou poháněny naftovou pohonnou jednotkou. 
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12 NAVÁDĚNÍ JEDNOTEK PO KE KORIDORU 

V součastné době jsou na Integrovaném bezpečnostním centru (dále jen IBC) 

mapové podklady s vrstvami železničních přejezdů i traťových kilometrů. Pokud je 

tísňové volání správně a dostatečně vytěženo a jsou zadány traťové kilometry, případně 

číslo přejezdu, vyjíždí u jednotek HZS z výjezdové tiskárny mapa s přesnou lokalizací. 

Pokud je nahlášená pouze obec, je výjezdová mapa pro zasahující jednotku 

nepoužitelná, protože lokalizace je určena do středu obce. Je proto nutné další upřesnění 

místa události pomocí radiostanice nebo mobilního telefonu. I když jsou na mapě 

vyznačeny přístupové účelové komunikace, není z nich patrné, zda jsou průjezdné, 

případně pro jakou techniku a za jakých podmínek. Někdy se může stát, že výjezdová 

mapa není k dispozici vůbec, což může být způsobeno poruchou výjezdové tiskárny, 

nefunkční technologií apod. Pro přístup je také důležitá znalost zásahového obvodu, 

případně využití znalostí místně příslušné jednotky k navedení.  

Přístup HZS SŽDC k místu události 

Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty má na každé směně 

svého spojaře či dispečera, který v případě potřeby navádí jednotku na místo události. 

Jednotka je vždy navedena k nejbližšímu železničnímu přejezdu a dále dohledává 

komunikace, které by byly vhodné k přiblížení se k místu události. Jednotku je možné 

navádět rovněž prostřednictvím GPS navigace. Jelikož je tato jednotka vyhrazena 

v drtivé většině pro zásahy na železnici, je její znalost přístupových tras relativně dobrá.   

Dobrovolné jednotky PO 

 Dobrovolné jednotky požární ochrany jsou vyrozuměny systémem AMDS 

(Automatic Message Delivery System). Jde o předání informace o mimořádné události 

na mobilní telefon členů jednotek. Informace je předávána hlasovou formou a zprávou 

SMS. Informace o události opět závisí na IBC a množství dat, které jsou zadány. 

Jednotky SDH nedisponují výjezdovými technologiemi jako jednotky profesionální, 

proto nemají při výjezdu k dispozici mapové podklady. Na druhou stranu tyto jednotky 

ve většině případů zasahují na území svých obcí. Jejich místní znalosti jsou na vysoké 

úrovni, čehož by s výhodou měly využívat ostatní zasahující složky. 
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12.1 Ověření současného stavu navedení jednotky HZS 

Praktické prověření informací dostupných při výjezdu jednotky jsem provedl 

dne 13. 3. 2012 na stanici HZS Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín ve 

spolupráci s IBC. Výstupem této zkoušky byl výstup z výjezdové tiskárny ve formě 

výjezdového lístku (textový popis) a mapového podkladu. 

 

Text z výjezdové tiskárny 

IBC Ostrava   Příkaz č.108620/153386  stanice Nový Jičín 

Typ události: JINÉ, ZATÍM NEURČENO – TECHNOLOGICKÝ TEST   Rozsah: 

------------------------------------------------------------------- Adresa události 

Kraj:   Moravskoslezský 

Okres:   Nový Jičín 

Obec:   Jeseník nad Odrou 

Část obce:  Jeseník nad Odrou 

Sídelní jednotka: Jeseník nad Odrou 

Ulice / dálnice: 

Objekt: 

Patro: -  Číslo popisné: - 

Oznámil: JANOVSKÝ Telefon: 723510822 

Dopřesnění místa:  trať č. 270, kilometr 227,6 km 

Co se stalo:  test technologie, sražená osoba 

---------------------------------------------- Trasa pro jednotky 

SMĚR ŠENOV U NJ, Jeseník n.O.: vpravo, na kruhovém objezdu rovně, směr Šenov  

u Nového Jičína, u vojenského opravárenského závodu (u zrcadla) vlevo směr 

Bernartice, v Bernarticích rovně přes křižovatku směr Hůrka, Jeseník n.O., před 

vjezdem do Hůrky na křižovatce doprava na Jeseník n.O. 

---------------------------------------------- Technika určená k zásahu 

814010 - stanice Nový Jičín 

1.vůz     5T7 9339   PNJ 111 

 

Čas vytištění příkazu:   13.03.2012  09:34:05 

Součástí výjezdové dokumentace je i mapový podklad, viz příloha č. 7. 
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12.2 Hodnocení současného stavu navedení jednotek HZS 

 Současný stav navádění jednotek Hasičského záchranného sboru k místům 

mimořádných událostí je na dobré úrovni. Využitelnost výjezdové dokumentace ovšem 

závisí na kvalitě a množství informací získaných od ohlašovatele mimořádné události. 

V případě, kdy není zadaná kilometráž, to platí např. i při navádění na dálnici, je 

mapová dokumentace nepoužitelná. Z hlediska přístupnosti je zásah na dálnici 

jednodušší, protože se jednotky zásahovými vozidly pohybují přímo po dálničním 

tělese, což u železnice není možné. 

 

Klady: 

 výjezdová dokumentace obsahuje textovou i grafickou část (mapa), 

 grafická část je dělena na globálnější a detailnější mapový podklad, 

 mapa je tištěna v barevném spektru (závisí na typu tiskárny), 

 mapa obsahuje železniční přejezdy a jejich číselné označení. 

 

Zápory: 

 možná porucha technologií – dokumentace není k dispozici, 

 pomalá datová komunikace, mapa z tiskárny vyjíždí až po odjezdu jednotky, 

 při nevyplnění potřebných informací na IBC je grafická podpora 

nepoužitelná, 

 mapa neobsahuje traťovou kilometráž, 

 nejsou označeny parametry železničních podjezdů, 

 nejsou rozlišeny účelové pozemní komunikace, 

 nejsou vytipovány zdroje požární vody. 

 

Závěr: 

 Ze součastné výjezdové dokumentace HZS se lze jen velmi omezeně orientovat 

při přístupu k železničnímu koridoru. Ve výjezdové dokumentaci chybí informace  

o druzích přístupových komunikací, výškách podjezdů a další důležité informace. 
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13 NÁVRH ŘEŠENÍ  

 

 Myšlenka na vypracování detailního mapového podkladu pro zjednodušení 

přístupu k železničnímu koridoru mě napadla při mé práci v pozici hasiče strojníka. 

Vycházím z několika situací při zásazích na koridoru, kdy jednotka díky nedostatečné 

informační podpoře bloudila a hledala místo události nebo přístupovou komunikaci, po 

které se k místu dostat.  Tuto myšlenku jsem konzultoval s odborníky z úseku ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení a oddělení IZS na HZS MSK ÚO Nový Jičín, kde se 

setkala s kladným ohlasem. Pro potřeby územního odboru byl zvolen úsek koridoru 

procházející obcemi s rozšířenou působností Nový Jičín, Odry a Bílovec. 

 Navrhnutým řešením bylo vytvořit takovou dokumentaci, která bude 

jednoduchá, přehledná a veliteli při jízdě k zásahu poskytne rychlou a přesnou 

informaci, jak se k místu události nejlépe dostat. Tento požadavek je ovšem podmíněn 

přesnou informací z IBC, kde se mimořádná událost nachází. V nejlepším případě by 

byla informace o traťovém kilometru.  

 Základním požadavkem pro vytvoření takovéto dokumentace se stalo fyzické 

zmapovaní zvoleného úseku železničního koridoru. Nicméně před samotným 

mapováním je nutné vytvořit metodiku, jak tuto dokumentaci vytvořit, které prvky 

koridoru  jsou podstatné a které nikoliv. 

 Navrhnuté řešení má název " Přístupová karta železničního koridoru". 

13.1 Přístupová karta železničního koridoru 

Zmapovaný železniční koridor a důležité poznatky je nutné zapracovat do 

dokumentu, který bude k dispozici pro záchranné složky. Dokumentace je nazvána 

„Přístupová karta železničního koridoru“ (dále jen „přístupová karta“). Musí jít  

o přehlednou kartu, umístěnou v zásahovém vozidle, která podá příslušnému veliteli 

vozidla informace o přístupových komunikacích pro daný úsek železničního koridoru. 

Mapovaný úsek, procházející územími obcí s rozšířenou působností Nový Jičín, Odry, 

Bílovec, popisuje koridor v délce 32 km, což je úsek pro jednu kartu velmi rozsáhlý. 

Aby karta byla přehledná, je nutné rozfázovat tuto část koridoru na menší oddíly.  

V tomto případě půjde o části úseku mezi dvěma stanicemi případně železničními 
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zastávkami. Optimální úsek pro jednu kartu A4 by měl být v délce přibližně 5 km. Karta 

bude složena z textové a grafické části.  

Náležitosti textové části 

 Základní přístupová místa typu železniční přejezdy, nadjezdy a podjezdy (čísla 

přejezdu, parametry, traťová kilometráž, souřadnice GPS), 

 popis přístupových tras – druhy povrchu, doporučení pro zásahovou techniku 

z hlediska průjezdnosti, 

 vhodná přístupová místa, jiné zvláštnosti, vhodné nástupní plochy pro techniku 

při železničních neštěstích, místa pro otáčení techniky, obvazová stanoviště 

apod., 

 železniční mosty, propusti, napájecí stanice a další prvky železničního koridoru, 

 zdroje vody pro hasební zásah, 

 doporučení pro velitele jednotky. 

Náležitosti grafické části 

Mapový podklad vytvořený v programu ArcView GIS 3.3 s vhodnými 

mapovými vrstvami, kde budou všechny důležité prvky železničního koridoru. 

Přístupové komunikace budou barevně odlišeny. Druhem čáry bude rozlišen druh 

povrchu přístupové trasy. V mapě budou zaznačena vhodná místa pro přístup na 

koridor, nástupní plochy zásahové techniky, vhodná místa pro přistání vrtulníku letecké 

záchranné služby, vodní zdroje, nejbližší podzemní a nadzemní hydranty pro případ 

hasebního zásahu. 

 Legenda s použitými značkami pro grafickou část přístupové karty železničního 

koridoru viz tabulka č. 14, která se nachází v příloze č. 12. 

Přístupové karty budou zalaminovány, aby při používání docházelo 

k minimálnímu poškození jednotlivých karet. 
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Seznam zpracovaných karet 

1. Celkový náhled úseku Polom – Jistebník, 

2. úsek Polom – Jeseník nad Odrou (součást diplomové práce), 

3. úsek Jeseník nad Odrou – Suchdol nad Odrou, 

4. úsek Suchdol nad Odrou – Hladké Životice, 

5. úsek Hladké Životice – Studénka, 

6. úsek Studénka – Jistebník, 

7. úsek Jistebník – hranice ORP Bílovec, 

8. detailní karta stanice Studénka. 

 

 Z hlediska rozsáhlosti problematiky uvádím v diplomové práci pouze 

reprezentativní část přístupových map železničního koridoru. Jedná se o část mezi 

stanicí Polom, která není součástí zpracované dokumentace, jelikož se nachází                       

v Olomouckém kraji, a železniční zastávkou Jeseník nad Odrou. Úsek byl vybrán                   

z důvodu přítomnosti všech důležitých prvků železničního koridoru. Jsou zde přítomny 

železniční podjezdy, nadjezd i přejezd.  Pro tuto část úseku byl rovněž proveden 

technologický test, který popisuje součastný stav výjezdové dokumentace u HZS 

Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín. Jde o profesionální jednotku 

zařazenou do 1. stupně požárního poplachu pro tento úsek železničního koridoru. 
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14 METODIKA PRO TVORBU PŘÍSTUPOVÉ KARTY 

 Tato kapitola je zaměřena na popis jednotlivých fází tvorby přístupové karty. 

Pro zvýšení efektivity tvorby je zapotřebí držet se následujících třinácti kroků: 

I. Výběr úseku 

V první fázi je důležitý výběr úseku železničního koridoru, který budeme 

posuzovat. Každá část koridoru má svá specifika, proto je zapotřebí úsek rozfázovat. 

Ideální je posuzovanou trať rozdělit na úseky od stanice či zastávky ke stanici další. 

Úseky delší než 10 km nejsou žádoucí. Přístupová karta, která je praktickým výstupem, 

by byla nepřehledná. Ideální délka úseku pro jednu přístupovou kartu je okolo 5 km  

a menší. V případě, že se ve vybraném úseku nachází rozlehlejší a členitější železniční 

stanice, je vhodné ji zpracovat do samostatné přístupové karty. 

II. Analýza úseku 

Před samotným mapováním je vhodné analyzovat vybranou trať a určit kritické 

úseky, na které se prioritně zaměřit. Data o mimořádných událostech jsou dosažitelná 

z několika zdrojů. Jednou z nich jsou data HZS – Statistické sledování událostí a zde 

např. selektovat ty události, u kterých zasahovala jednotka HZS SŽDC. Další možností 

je využít data o mimořádných událostech na železnici, které má povinnost zpracovávat  

a evidovat Správa železniční dopravní cesty. Tyto data je nutno roztřídit pokud se 

nechceme zaobírat událostmi, při kterých nezasahují záchranné složky. 

III. Určení kritických míst 

Kritická místa lze určit pomocí výstupů analýzy daného úseku. Všeobecně jsou 

to místa se zvýšeným pohybem osob, tedy železniční stanice a zastávky. Obzvlášť 

kritickými místy, kterým se musí při údržbě věnovat velká pozornost, jsou výhybky  

a samozřejmě železniční přejezdy. Dále se může jednat o železniční mosty a propusti.  

IV. Přípravná fáze 

Před samotným mapováním je vhodné prostudovat dostupné mapové podklady. 

Výhodné je použití ortofotomap, které reálně odráží skutečnou situaci v daném území. 

Tento typ map je dostupný na internetových portálech např. www.mapy.cz nebo 

http://maps.google.cz. 
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V. Hrubé mapování zvoleného úseku 

Při hrubém mapování je vhodné projet daný úsek vlakem a velkou výhodou je 

mít s sebou mapu, která nám usnadní orientaci. Je nezbytné vlakem projet tam i zpět  

a zmapovat tak obě strany kolem koridoru. Hrubé mapování vlakem má tu výhodu, že 

pohodlně sedíte, můžete se plně věnovat zkoumání trasy a nejste nijak omezováni např. 

soustředění se na řízení vozidla. 

Použitý materiál: 

 mapa, 

 zápisník a psací potřeby, 

 videokamera, 

 GPS navigace. 

VI. Detailní mapování zvoleného úseku 

Detailní mapování je nutno provádět přímo v terénu. Je jedno, jaký druh 

dopravního prostředku budeme využívat. Není však vhodné se pohybovat přímo po 

železničním svršku z bezpečnostních důvodů. Nehledě na to, že je zapotřebí zmapovat 

přístupové komunikace, po kterých budou jezdit záchranné složky. Pohyb po 

komunikacích s rozmanitými povrchy lze provádět různě. 

 Pěšky – způsob značně pomalý, zmapování úseku trvá dlouhou dobu. 

 Na kole – horské kolo je jedním z ideálních způsobů jak koridor detailněji 

zmapovat. Výhoda spočívá v daleko rychlejším zmapování úseku, 

prostupnost tohoto prostředku je dostatečná a pohyb je možný i po lesních 

cestách a pěšinách, kde se jiným dopravním prostředkem nedostaneme. 

 Osobním automobilem – osobní automobil je vhodný pro mapování terénu 

za příznivých klimatických podmínek. Průjezdnost je však omezena jeho 

různými parametry, jako je např. nájezdový úhel nebo světlá výška.                    

Při pohybu po zpevněných komunikacích jde jednoznačně o nejkomfortnější 

způsob mapování, musíme ovšem počítat s tím, že se nedostaneme všude              

a budeme muset některé úseky stejně absolvovat pěšky. 
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Použitý materiál: 

 dopravní prostředek, 

 mapa, 

 zápisník a psací potřeby, 

 pomocný list pro mapování 

železničního koridoru, 

 

 metr (ideální je digitální 

dálkoměr), 

 GPS navigace, 

 digitální fotoaparát. 

VII. Důležité mapované prvky koridoru 

 Železniční přejezdy (číslo, číslo silnice, traťová kilometráž, GPS souřadnice), 

 železniční podjezdy (výška skutečná, výška dána dopravní značkou, traťová 

kilometráž, GPS souřadnice), 

 železniční nadjezdy (nosnost, traťová kilometráž, GPS souřadnice), 

 přístupové komunikace (číslo komunikace, druh povrchu, traťová kilometráž úseku, 

atd.), 

 vhodná přístupová místa na koridor (místo kde je komunikace ve stejné výškové 

úrovni jako trať a je zde snadný přístup), 

 nástupní plochy (místa pro soustředění techniky při událostech kdy je vyhlášen       

3. stupeň poplachu a vyšší), 

 místa využitelná jako zdroje hasební vody (hydranty, požární nádrže, přírodní 

zdroje), 

 vhodná místa pro zřízení čerpacích stanovišť, 

 elektrická zařízení (rozvodny, měnírny apod.), 

 pořízení fotodokumentace. 

Pro zápis zjištěných skutečností lze využít předpřipravený pomocný list s tabulkami,  

viz příloha č. 5. 

VIII. Zanesení poznatků do přístupové karty 

Veškeré důležité poznatky z mapování je nutné zanést do přístupové karty. 

Grafickou část tvoří mapa s vhodnými vrstvami a zjištěnými informacemi z mapování. 

Mapa musí být přehledná pro rychlou orientaci. Značky, které budou použity v mapách, 
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musí být srozumitelné a jasné. Z tohoto důvodu je vhodné použít obdobné značení jako 

je tomu u dokumentace požární ochrany. Textové část bude doplňovat část grafickou 

(nejdůležitější prvky v daném úseku, slovní popis a parametry přístupových bodů). 

IX. Připomínkový proces 

Pro efektivnější výsledek je vhodné vytvořené přístupové karty konzultovat 

s příslušnými funkcionáři IZS. U HZS se jedná velitele stanic, velitele čet a družstev, 

kteří budou s přístupovými kartami pracovat. V případě navrhnutých připomínek je 

vhodné podat vysvětlení o zjištěném a znázorněném stavu v přístupové kartě                   

a dohodnout změny.  

X. Oprava případných nedostatků 

Po ukončení připomínkového procesu se provedou případné korekce                            

a dokumentace se připraví k tisku. 

XI. Tisk 

 Přístupové karty budou tištěny na formát papíru A4. Větší formát by byl 

přehlednější, avšak svou roli hraje také skladnost a možnost zařazení k ostatní 

dokumentaci, a ta je standardně právě ve formátu A4. Tisk musí probíhat na kvalitní 

barevné, nejlépe laserové, tiskárně. 

XII. Laminování 

Vytištěné přístupové karty je nutné zalaminovat do folie pro zvýšení odolnosti 

karet při jejich používání. Další výhoda spočívá v možnosti psát po foliích fixem.  

XIII. Aplikace přístupových karet do praxe 

Přístupové karty budou uloženy do zásahových vozidel k ostatní dokumentaci, 

aby byly veliteli jednotky jedoucímu k zásahu na železnici vždy k dispozici. Přístupové 

karty by měly být distribuovány prostřednictvím dokumentu v elektronické podobě 

všem jednotkám, zasahujícím na daných úsecích v prvním stupni požárního poplachu            

a dalším složkám IZS. 
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15 PRAKTICKÉ PROVEDENÍ 

 Tato kapitola je zaměřena na autorovu implementaci předchozích poznatků do 

praxe, jejichž vyústěním je vytvoření textové a grafické části přístupové karty.  

15.1 Mapování železničního koridoru 

Prioritním úkolem a jednou z podstatných částí této diplomové práce bylo 

zmapování daného úseku železničního koridoru. Tento úsek jsem častokrát absolvoval 

při nejrůznějších cestách a domníval jsem se, že jej dobře znám, avšak při pečlivém 

sběru dat pro přístupové karty, jsem zjistil, že přístupnost železnice není tak dobrá, jak 

se při běžné cestě vlakem může zdát. 

 Mapování bylo prováděno několika různými způsoby. Prvotní seznámení         

se s úsekem za účelem diplomové práce proběhlo v neděli dne 13. listopadu 2011 

osobním vlakem z Přerova do Bohumína. Jízda ze stanice Polom do stanice Ostrava-

Svinov a zpět byla zdokumentována videokamerou a záznam dále použit k analýze. Při 

tomto mapování jsem se již detailněji zaměřil na cesty vedoucí v těsné blízkosti 

koridoru. Detailnější zmapování okolí železničního koridoru probíhalo v podzimních 

měsících loňského roku pomocí horského kola, některé úseky pomocí osobního 

automobilu. Nezbytností byla turistická satelitní navigace Gatmin eTrex 30, která je 

vybavena turistickou topografickou mapou Topo Czech s měřítkem 1:25 000. Navigační 

přístroj umožňoval ukládat souřadnice všech důležitých prvků v okolí dráhy. Tyto 

informace jsem dále využil pro vytvoření přístupové karty. Doplňkové informace  

a porovnávání údajů s topografickou mapou Topo Czech bylo prováděno pomocí 

internetového portálu mapy.cz a map, které tento portál poskytuje. Pro měření 

průjezdných výšek železničních podjezdů jsem využil digitální měřicí přístroj 

POWERFIX Profi+. Každé měření průjezdného profilu jsem prováděl minimálně na 

třech místech každého podjezdu. Minimální naměřenou hodnotu uvádím jako skutečnou 

výšku podjezdu. Výsledkem tohoto měření bylo zjištění, že výška průjezdného profilu 

udávaná na dopravní značce bývá v některých případech cca o 10-20 cm nižší než výška 

skutečná. Mimo tohle mapování, je potřeba zjistit mnoho dalších informací. 

Kontaktoval jsem zástupce obcí a dobrovolné jednotky pro vytipování vhodných 

odběrných míst pro hasební zásah.  
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15.2 Praktický výstup – přístupová karta 

Grafická část přístupové karty – varianta č. 1 

 

Mapa č. 4: Přístupová karta Polom – Jeseník nad Odrou (ortofoto) 
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Grafická část přístupové karty - varianta č. 2 

Mapa č. 5: Přístupová karta Polom – Jeseník nad Odrou 
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Přístupová karta – textová část 

Úsek: Polom – Jeseník nad Odrou (223 km – 229 km) 

Hlavní přístupové body: 

  Přejezdy Označení 

Trať. 

kilometráž 

 

Poznámka 

1 Jeseník n. O. - Vražné  P6495  228,508 

 

 

       

  Podjezdy 
Výška – 

skutečná (m) 

Traťová 

kilometráž 

 

Poznámka   

1 Dub-Blahutovice 5,4 223,510    

2 Polouvsí - za slepičárnou 4,8 224,212    

3 Polouvsí - za hospodou 3  225,127 Nepokračuje   

4 Polouvsí - u kapličky 6,5 225,682    

5 Hrabětice 4,9 226,892    

6 

Jeseník n. O. – za separačním 

dvorem 2,95 228,196 

DA Avia - 

projede   

7 Jeseník nad Odrou (u Odry) 3,7 229,534    

 

  Nadjezdy Nosnost (t) 

Traťová 

kilometráž 

 

Poznámka 

1 Dub-silnice I/48   Neomezena 222,760 

 

 

2 Jeseník n. O. - účelová kom. 14 228,819 vede k ZD 

 

Zdroje vody: 

 Polouveské rybníky – čerpací stanoviště zřídit mezi dvěma rybníky na cestě 

Polouvsí – Dub (vhodné místo pro otáčení) 

 Jeseník nad Odrou – podzemní hydrant umístěn v parku uprostřed obce  

(v okrasném porostu) 

Jiné zvláštnosti: 

Koridor se v tomto úseku vyznačuje velkým množství traťových oblouků. Z tohoto 

důvodů je trať nepřehledná. Traťová rychlost 120 km/h, pro naklápěcí vlaky           

150 km/h. 

Nebezpečí při zásahu: 

 Úraz elektrickým proudem (trakční napětí 3000 V) 

 Nebezpečí vyplývající z drážního provozu 
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15.3 Praktické ověření poznatků 

Neplánované ověření mých poznatků o mapování železničního koridoru 

proběhlo v neděli 25. 3. 2012 krátce po 15 hodině odpolední při požáru travního porostu 

a náletových dřevin v okolí železničního koridoru viz obr. č. 8. Jednalo se o poruchu 

kolejového vozidla respektive jeho brzdové části, která zapálila suchou trávu kolem trati 

v úseku obcí Heřmanice u Polomi až Suchdol nad Odrou. Paradoxem bylo, že České 

dráhy věděly o poškozené soupravě již ve stanici Přerov, ale vlak byl zastaven                    

až v Ostravě. Dalším paradoxem bylo to, že k iniciaci suchého travního porostu došlo 

na území Moravskoslezského kraje pouze na úseku traťové kilometráže 224–233 km, 

tedy v okolí obce Jeseník nad Odrou a městyse Suchdol nad Odrou. Jednalo se              

o několik ohnisek požáru. Největší ohnisko bylo o rozměrech 750 x 20 metrů u obce 

Polouvsí. Jakožto velitel místně příslušné jednotky Jeseník nad Odrou-Hůrka jsem si 

ověřil poznatky o přístupových komunikacích v praxi. Při události zasahovalo               

6 hasičských jednotek celkem s jedenácti zásahovými vozidly různých parametrů. 

Jelikož klimatické podmínky byly velmi příznivé, dalo se pohybovat i mimo pozemní 

komunikace, tedy po zasetých polích v úsecích, kde žádné polní cesty ani jiné 

komunikace nejsou.  

 V době zásahu byl provoz na železničním koridoru omezen snížením rychlosti 

na 50 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Obrázek č. 10: Požár travního porostu 25. 3. 2012 
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Závěr z praktického ověření poznatků 

Rozhodujícími faktory pro přístup k železničnímu koridoru jsou klimatické 

podmínky, které zásadním způsobem limitují zásahovou techniku. Dne 25. 3. 2012  

panovalo v tomto úseku relativní sucho, tzn. na účelových komunikacích                      

se nevyskytovaly kaluže, mokrá místa apod. Zásahová vozidla se proto bez větších 

obtíží mohla pohybovat mimo zpevněné komunikace na zasetých polích, kde se po 

průjezdu vytvářely koleje o hloubce max. 5 cm. S pohybem v tomto terénu nemělo 

problémy ani vozidlo s pohonem 4x2 na podvozku Avia, které nedisponuje ani 

závěrkou diferenciálu. Jelikož se jednalo o událost takového rozsahu, byly využity 

téměř všechny přístupové komunikace vedoucí k železničnímu koridoru. 

S orientací v přístupových cestách a vyhledáváním dalších ohnisek neměly 

místní jednotky problémy, protože jsou obeznámení s místní situací. Avšak jednotky    

ze vzdálenějších měst a obcí (např. Odry, Fulnek) by za horších klimatických 

podmínek, kdy by se nedalo jezdit po poli, měli práci s lokalizací požáru mnohem 

složitější, a právě v takové situaci by přístupová karta byla cenným pomocníkem.  
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16 ZÁVĚR 

Železniční koridor je specifická liniová stavba a mimořádné události se 

nevyhýbají ani tomuto druhu dopravy. Cílem této diplomové práce bylo provést studii 

dostupnosti železničního koridoru na území ORP Nový Jičín, Odry a Bílovec pro 

záchranné složky. V diplomové práci jsem vytvořil metodiku pro mapování 

železničního koridoru a jeho okolí. Provedl jsem praktické mapování celého úseku 

koridoru a z hlediska náročnosti a rozsáhlosti problematiky v diplomové práci uvádím 

pouze reprezentativní část úseku zapracovaný do přístupové karty. Tato karta                

je fyzickým výstupem této práce, je určena hlavně zasahujícím jednotkám a podává 

informace o přístupových trasách a dalších zvláštnostech v daném úseku železničního 

koridoru. Informace na těchto kartách jsou pro velitele doporučujícími a vždy bude 

záviset především na klimatických podmínkách, stavu přístupových komunikací, 

zkušenostech řidičů zásahových vozidel a velitelově rozhodnutí, kam až se zásahovým 

vozidlem pojedou. Tyto karty by jim měly být další informační podporou pro jejich 

rozhodování. Samozřejmě tato dokumentace bude poskytnuta i dalším složkám 

integrovaného záchranného systému, např. HZS SŽDC, dobrovolným jednotkám PO, 

Zdravotnické záchranné službě a Polici ČR.  

Přístupnost železničního koridoru na tom není tak špatně, oproti některým 

úsekům regionálních a jiných tratí, kde mohou být i několikakilometrové úseky 

přístupné pouze po kolejích a nedostupné zásahové technice. Koridor je v tomto úseku         

z části lemován účelovými i jinými komunikacemi, které přístup usnadňují.                 

Ze zjištěných údajů vyplývá, že přibližně 40 % úseku je pro záchranáře přístupných 

pouze po kolejích. To znamená, že asi v 60 % úseků se zásahová technika dostane do 

těsné blízkosti místa mimořádné události. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

IBC 

KOPIS 

HZS SŽDC 

ČD 

EC 

SDC 

ŽST 

RZA 

CAS 

DA 

VYA 

KA 

PPLA 

CHA 

VEA 

 

 

 

 

Integrované bezpečnostní centrum (obdoba KOPIS) 

Krajské operační a informační středisko 

Hasičská záchranná služba – správa železniční dopravní cesty 

České dráhy 

EuroCity (rychlík vyšší kategorie) 

Správa dopravní cesty 

Železniční stanice 

Rychlý zásahový automobil 

Cisternová automobilová stříkačka 

Dopravní automobil 

Vyprošťovací automobil 

Kontejnerový automobil 

Protiplynový automobil 

Chemický automobil 

Velitelský automobil 

VA 

MOS 

MUV 

 Vyšetřovací automobil 

Mobilní operační středisko 

Motorový univerzální vozík 
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Příloha č. 1: Prvky celostátní dráhy 

U celostátní dráhy rozlišujeme následující prvky [5]:  

a) železniční spodek, který tvoří drážní zemní těleso, konstrukční vrstvy 

pražcového podloží s výjimkou kolejového lože, záchytné a obkladní zdi, 

propustky mosty, objekty mostům podobné, tunely, galerie, opěrné, zárubní, 

ochranné, příkopové zídky, stavby ochranné a odvodňovací, průchody, 

podpovrchová vedení dráhy, nástupiště, rampy, oplocení a zábradlí, ochranná 

zařízení proti spadu cizích předmětů, proti požáru a vodě,  

b) železniční svršek, který je tvořen kolejí, výhybek, zvláštních konstrukcí  

a konstrukčních prvků; součásti železničního svršku jsou zejména kolejnice, 

drobné kolejivo a kolejové lože, dilatační zařízení, izolované styky, vodivá  

a speciální spojení, 

c) železniční přejezd, 

d) stavby a pevná zařízení nutná k ochraně proti nepříznivým vlivům dráhy, tj. 

proti hluku, bludným proudům, rušení telekomunikačních systémů a vlivu 

vysokého napětí a k omezení vlivu provozování dráhy a drážní dopravy na 

elektrizační soustavu, 

e) sdělovací zařízení pro přenos informací formou telefonní, dálnopisné, datové  

a radiové sítě, zařízení rozhlasová, hodinová a informační, průmyslové televize  

a požární signalizace, 

f) zabezpečovací zařízení obsahující technické prostředky zabezpečení a řízení 

drážní dopravy v železničních stanicích, na tratích a související přenosové cesty, 

g) elektrická zařízení obsahují zařízení, která zajišťují napájení elektrických 

hnacích vozidel, trakční napájecí a spínací stanice, trakční vedení a prostředky 

dispečerského řízení, drážní elektrická silnoproudá zařízení pro výrobu, 

přeměnu, zásobování a využití elektrické energie, přístroje a osvětlovací 

zařízení, 

h) pevná zařízení pro měření, údržbu a opravu dráhy, 

i) budovy a zařízení určené k organizování a řízení drážní dopravy  

a k uspokojování přepravních potřeb veřejnosti, včetně inženýrských sítí 

nutných k jejich provozování. 
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Příloha č. 2: Základní dělení pozemních komunikací 

Základní dělení pozemních komunikací v České republice: 

 

1) Dálnice 

2) Silnice – veřejně přístupná komunikace pro provoz motorových vozidel nebo užití 

chodců. Silnice dělíme do tří kategorií: 

a) silnice 1. třídy, 

b) silnice 2. třídy, 

c) silnice 3. třídy. 

3) Místní komunikace – slouží převážně místní dopravě na území obce. Je dále členěna 

do čtyř tříd: 

a) rychlostní, 

b) sběrné, 

c) obslužné, 

d) se smíšeným provozem nebo s vyloučeným provozem motorových vozidel. 

4) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojeni jednotlivých 

nemovitosti pro potřeby vlastníků těchto nemovitosti nebo ke spojeni těchto 

nemovitosti s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařovaní 

zemědělských a lesních pozemků. Polní cesta je účelová komunikace, která slouží 

zejména zemědělské dopravě a může plnit i jinou dopravní funkci, např. cyklistická 

stezka, stezka pro pěší. [9] 
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Příloha č. 3: Železniční přejezdy 

Tabulka č. 11: Železniční přejezdy  

  Místo Silnice - typ Označení Souřadnice GPS 

Traťové 

km 

1 Jeseník nad Odrou III. tř  P6495 N49 36.879 E17 54.096 228,508 

2 Suchdol nad Odrou III. tř  P6496 N49 38.085 E17 55.359 231,244 

3 Hladké Životice I. tř  P6497 N49 40.212 E17 58.420 236,704 

4 Hladké Životice účelová kom. P6498 N49 40.916 E17 59.868 238,924 

5 Pustějov účelová kom. P6499 N49 41.281 E18 00.951 240,396 

6 Studénka  (silo) účelová kom. P6500 N49 42.059 E18 02.493 242,742 

7 Studénka III. tř  P6501 N49 42.499 E18 04.258 245,044 

8 Studénka - Družstevní účelová kom. P6502 N49 43.057 E18 05.251 246,669 

9 Studénka - Jistebník účelová kom. P6503 N49 43.999 E18 06.451 248,943 

10 Jistebník - rybníky účelová kom. P6504 N49 44.292 E18 07.574 250,402 

11 Jistebník - vesnice účelová kom. P6505 N49 44.479 E18 08.255 251,286 

12 Jistebník - stanice III. tř  P6506 N49 44.824 E18 08.850 252,244 

 

 

Mapa č. 6: Mapa železničních přejezdů 
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Příloha č. 5: Pomocný list pro mapování železničního koridoru 

Pomocný list pro mapování železničního koridoru   
      

1. Výběr traťového úseku   

   Popis úseku     

   traťová kilometráž:   

       

2. Hlavní přístupové body   

   Železniční přejezd:   

   Číslo silnice, druh komunikace       

   Číslo přejezdu:       

   Traťová kilometráž:       

   GPS souřadnice:       

  Fotodokumentace ANO/NE    

       

   Železniční podjezd:   

   Číslo silnice, druh komunikace       

   Výška podjezdu (značkou):       

   Výška podjezdu (skutečná):      

   GPS souřadnice:       

  Fotodokumentace ANO/NE    

       

   Železniční nadjezd:    

   Číslo silnice, druh komunikace       

   Nosnost:       

   GPS souřadnice:       

  Fotodokumentace ANO/NE    

       

       

3. Přístupové komunikace:   

   Úsek       

   Typ komunikace       

   Druh povrchu       

   Traťová kilometráž (od do):       

   GPS souřadnice       

  Fotodokumentace ANO/NE    

       

4.  Ostatní prvky železničního koridoru:   

   Mosty:    

   Co se přemosťuje:       

   Traťová kilometráž:       

   GPS souřadnice       

  Fotodokumentace ANO/NE    
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   Propusti:    

   Co se přemosťuje:       

   Traťová kilometráž:       

   GPS souřadnice       

  Fotodokumentace ANO/NE    

       

   Podchody:   

   Co se přemosťuje:       

   Traťová kilometráž:       

   GPS souřadnice       

  Fotodokumentace ANO/NE    

          

5. Další prvky železničního koridoru     
         

   Typ zařízení 

Traťová 

kilometráž GPS souřadnice  

 1.        

 2.        

 3.        

 4.        

 5.        

 6.        

 7.        

 8.        

 9.        

 10.        

      
      

6. Poznámky 
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Příloha č. 6: Kolejové uspořádání stanic a zastávek 

Stanice Jistebník [23] 
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Stanice Studénka str. 1 [23] 
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Stanice Studénka str. 2 [23] 
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Stanice Studénka str. 3 [23] 
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Stanice Suchdol nad Odrou [23] 

 

 

 



 

70 

 

Příloha č. 7: Výstup z výjezdové tiskárny 

Obrázek č. 11: Mapa z výjezdové tiskárny 

 
 

Obrázek č. 12: Mapa z výjezdové tiskárny - detail 
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Příloha č. 8: Přehled typů mimořádných událostí na železnici dle SŽDC 

 

Závažná nehoda – skupina A 

 Srážka s drážním vozidlem s následkem smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob 

nebo škody velkého rozsahu, 

 vykolejení drážního vozidla s následkem smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob 

nebo škody velkého rozsahu, 

 najetí drážního vozidla na překážku na dopravní cestě dráhy s následkem smrti či 

újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu. 

 

Nehoda – skupina B 

 srážka drážních vozidel s následky menšími než u závažné nehody, 

 vykolejení drážního vozidla s následky menšími než u závažné nehody, 

 najetí drážního vozidla na překážku na dopravní cestě dráhy s následky menšími než 

u závažné nehody, 

 střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly, včetně střetnutí drážních vozidel  

s chodci na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací, 

 střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly mimo úrovňové křížení dráhy  

s pozemní komunikací, 

 střetnutí pohybujícího se drážního vozidla s osobou mimo úrovňové křížení dráhy  

s pozemní komunikací mající za následek smrt nebo újmu na zdraví, 

 požáry drážních vozidel s následkem nejméně značné škody, 

 jiné MU na zařízení dráhy, k nimž došlo v souvislosti s provozováním drážní 

dopravy s následkem nejméně značné škody, 

 blíže nespecifikované MU, které vznikly v souvislosti s pohybem drážních vozidel  

s následkem smrti či újmy na zdraví, 

 blíže nespecifikované MU, které vznikly v souvislosti s pohybem drážních vozidel  

s následkem nejméně značné škody. 
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Ohrožení – skupina C 

 srážka drážních vozidel s následky menšími než u závažné nehody a nehody, 

 vykolejení drážního vozidla s následky menšími než u závažné nehody a nehody, 

 najetí drážního vozidla na překážku na dopravní cestě dráhy s následky menšími než 

u závažné nehody a nehody, 

 střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly, včetně střetnutí drážních vozidel 

s chodci na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací s následky menšími 

než u nehody, 

 střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly mimo úrovňové křížení dráhy  

s pozemní komunikací s následky menšími než u nehody, 

 nedovolená jízda drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu, 

 požáry drážních vozidel s následky menšími než u nehody, 

 předčasná změna návěstního znaku hlavního návěstidla, 

 lom kolejnice, 

 vybočení koleje, 

 lom kola nebo nápravy drážního vozidla, 

 nezajištěná jízda drážního vozidla, 

 ujetí drážního vozidla, 

 jízda drážního vozidla při otevřeném přejezdu, 

 roztržení vlaku, 

 selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů, 

 únik nebezpečné věci při její přepravě, 

 ohrožení bezprostředním rizikem úniku nebezpečné věci při její přepravě, 

 blíže nespecifikované MU, vzniklé v souvislosti s pohybem drážního vozidla  

s následky menšími než u nehody, 

 blíže nespecifikované MU, vzniklé bez souvislosti s pohybem drážního vozidla  

s následkem újmy na zdraví, popřípadě smrt osoby v obvodu dráhy.  
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Příloha č. 9: Typy hrozeb a možné následky 

Tabulka č. 12: Typy hrozeb přírodního charakteru, dle lit. [13] 

Hrozby Možné následky 

Dlouhotrvající vedra a sucha Požáry. 

Deformace koleje. 

Vybočení koleje. 

Dlouhodobá inverzní situace Přerušení dopravy. 

Rozsáhlé lesní požáry Porušení energetické soustavy – vedení, 

trakcí. 

Přerušení dopravy. 

Snížení výkonnosti přepravy. 

Sněhová kalamita, sněhová 

bouře, námrazy a náledí 

 

Porušení venkovních elektrických vedení 

a spojovacích systémů. 

Zasypání tratě sněhem. 

Pád cizího tělesa do kolejiště (strom, 

vedení, sloup, apod.). 

Bouře, vichřice, větrné smrště, 

orkány 

 

Porušení venkovních elektrických vedení 

a spojovacích systémů. 

Pád cizího tělesa do kolejiště (strom, 

vedení, sloup, apod.). 

Blesky 

 

Porušení venkovních elektrických vedení 

a spojovacích systémů. 

 

 

Tabulka č. 13: Typy hrozeb přírodního charakteru – se zdrojem, dle lit. [13] 

Zdroj Hrozby Možné následky 

Vodní dílo, řeka, 

potok 

 

Povodně, záplavy, 

přívalové 

deště 

 

Zaplavení tratě, podemletí 

tratě, odnos podloží, 

narušení tratě. 

Přerušení dopravy. 

Snížení výkonnosti 

přepravy. 
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Tabulka č. 14: Typy hrozeb na trati – se zdrojem, dle lit. [13] 

Zdroj Hrozby Možné následky 

Závada na kolejišti, 

chyba obsluhy 

 

Vykolejení drážního 

vozidla 

Poškození zdraví osob, ztráty 

na lidských životech. 

Ztráty na majetku. 

Únik nebezpečných kapalin 

a poškození životního 

prostředí. 

Přerušení dopravy. 

Drážní vozidlo, 

chyba obsluhy 

Srážka drážních vozidel Vykolejení drážního vozidla. 

Poškození zdraví osob, ztráty 

na lidských životech. 

Únik nebezpečných látek 

a poškození životního 

prostředí. 

Přerušení dopravy. 

 

Překážka na trati Najetí drážního vozidla 

na překážku na trati 

Silniční vozidla, 

chodec 

 

Střetnutí drážních 

vozidel se silničními 

vozidly, včetně střetnutí 

drážních vozidel s chodci 

na úrovňovém křížení 

dráhy s pozemní 

komunikací (na 

železničním přejezdu) 

Silniční vozidla Střetnutí drážních 

vozidel se silničními 

vozidly mimo úrovňové 

křížení dráhy s pozemní 

komunikací 

Závada na kolejnici Lom kolejnice, vybočení 

koleje 

Osoba v kolejišti Střetnutí pohybujícího se 

drážního vozidla s osobou 

mimo úrovňové křížení 

dráhy s pozemní 

komunikací 

Poškození zdraví osob, ztráty 

na lidských životech. 

Přerušení dopravy. 

 

Drážní vozidlo, 

chyba obsluhy 
Nezajištěná jízda 

drážního vozidla, ujetí 

drážního vozidla, 

roztržení vlaku 

Poškození zdraví osob, ztráty 

na lidských životech. 

Ztráty na majetku. 

 

Drážní vozidlo, 

technická závada 
Požáry drážních vozidel Poškození zdraví osob, ztráty 

na lidských životech. 

Ztráty na majetku. 

Znečištění životního prostředí. 

Přerušení dopravy. 

Technická závada 

na drážním vozidle, 

chyba obsluhy 

 

Únik nebezpečné věci při 

její přepravě 

Poškození zdraví osob, ztráty 

na lidských životech. 

Znečištění životního prostředí. 

Přerušení dopravy. 
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Příloha č. 10: Zásahová technika HZS 

Zásahová vozidla a technické prostředky HZS, využitelné při 

železničním neštěstí ve zvoleném úseku trati 

Technika – ÚO Nový Jičín 

1. výjezd CAS 20 – Mercedes Benz- Atego, S2Z 

2. výjezd CAS 15 – Mercedes Benz- Atego, M2Z 

CAS 24 – Mercedes Benz-Atego, M1Z (stanice Bílovec) 

CAS 32 – Tatra T815 6x6, S3R 

VYA – Tatra T815 8x8, S3R 

CHA – Mercedes Benz-Sprinter 

PPLA – Mercedes Benz-Sprinter 

KA – Avia (Multilift) 

 sněhový kontejner 

 stanový kontejner 

 sorbentový kontejner 

DA – Mercedes Benz-Sprinter 

VEA – Mitshubishi L200 

VA – Mitshubishi Outlander CWB Kombi 

 

Technika – centrální požární stanice Ostrava-Zábřeh 

 VYA – Mercedas Benz-Actros (Bison) 

 KA – Mercedes Benz-Actros 

 technický kontejner 

 kontejner nouzového přežití 

 kontejner štábní 

 Autobus Karosa 

 MOS – Mercedes Benz-Sprinter 
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Technický kontejner 

Technický kontejner je dislokován na centrální hasičské stanici Ostrava-Zábřeh. Je 

převážen pomocí nosiče kontejnerů na podvozku Mercedes Benz-Actros. Tento 

kontejner je naplněn velkým množstvím vyprošťovacího nářadí, hydraulických vzpěr  

a dalších technických prostředků (štěrbinová kamera apod.), které je možno využít při 

železničním neštěstí.    

 

Kontejner nouzového přežití 

Kontejner slouží ke krátkodobému, rychlému a účinnému poskytnutí pomoci 

obyvatelstvu postiženého mimořádnou událostí. Je určen pro 50 osob a jeho využití je 

možné v teplotním rozmezí -30˚C až 50˚C. Nafukovací stan a kontejner je vzájemně 

propojen v jeden celek.[19] Je rovněž převážen nosičem kontejnerů na podvozku 

Mercedes Benz-Actros a opět platí, že je nutné kontejner ustavit na pevné podloží.  

 

Stanový kontejner 

Dislokace tohoto technického prostředku je stanice HZS Nový Jičín. Stan je využitelný 

hlavně pro zdravotníky a ošetřování raněných, nebo jako stanoviště štábu velitele 

zásahu. Nafukovací stan o rozměrech 5,6 m x 7,55 m je vybaven osvětlením, vytápění 

je zajištěno naftovým topidlem vhánějící teplý vzduch do stanu. Elektrická energie pro 

osvětlení je vyráběna elektrocentrálou, která je součástí stanového kontejneru. Stanový 

kontejner je převážen na kontejnerovém nosiči na podvozku Avia. Toto vozidlo je 

vybaveno pouze náhonem 4x2, což by se mohlo negativně projevit při průjezdnosti 

terénem. Další nevýhodou je ustavení kontejneru, které by mělo proběhnout na 

zpevněném povrchu. 
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Příloha č. 11: Technické prostředky 

Ruční kolejový vozík - 250 kg 

Jedná se o jednoduchý technický prostředek, uzpůsobený pro jízdu po 

železničních kolejích s rozchodem 1435 mm.  Vozík je poháněný lidskou silou a slouží 

k přepravě požárního příslušenství a technických prostředků požární ochrany na místo 

zásahu. Vozík je opatřen rukojetí pro usnadnění manipulace a brzdou pro zajištění proti 

pohybu. Lze ho také složit do transportní polohy pro minimalizaci jeho rozměrů.   

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Rozměry v rozloženém stavu 

Délka: 1502 mm 

Šířka: 1566 mm 

Rozměry ložné plochy 

Délka: 1502 mm 

Šířka: 1566 mm 

Rozměr ve složeném stavu   

Délka: 864 mm  

Šířka: 1566 mm 

Výška: 196 mm 

 

 

Hmotnost: 55 kg 

Nosnost: 250 kg 

 

 

 

Obrázek č. 13: Ruční kolejový vozík 250 

Obrázek č. 14: Transportní poloha vozíku 
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Oba tyto technické prostředky nabízí firma THT Polička. Parametry těchto vozíků jsou 

převzaty z webových stránek firmy. [18]   

 

 

 

 

 

 

Ruční kolejový vozík - 500 kg 

Jedná se o obdobný transportní vozík jako jíž výše představený. Jelikož je konstruován 

na vyšší zatížení, zvýšila se také jeho váha, což se může negativně projevit při 

manipulaci s ním mimo kolejiště. Je dovybaven oky pro uchycení přepravovaného 

materiálu a odnímatelným zábradlím.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Rozměry v rozloženém stavu  

Délka: 1506 mm 

Šířka: 1640 mm 

Rozměry ložné plochy 

Délka: 1340 mm 

Šířka: 1535 mm   

Rozměr ve složeném stavu   

Délka: 750 mm   

Šířka: 1640 mm 

Výška: 400 mm 

 

Hmotnost: 90 kg 

Nosnost: 500 kg 

 

Obrázek č. 16: Kolejový vozík 500 

(zatížený) 

Obrázek č. 15: Kolejový vozík 500 
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Příloha č. 12: Legenda používaných značek 

Tabulka č. 14: Legenda použitých značek: 

Značka Popis Značka Popis 

 Stanoviště pro čerpání vody 
 

Zpevněná komunikace 

 Podjezd (průjezdný)  Jinak zpevněná komunikace 

 Podjezd  Nezpevněná komunikace 

 Železniční přejezd  Kilometrovník trati 

 Železniční nadjezd  Železnice 

 Požární hydrant  Silnice I. třídy 

 Nástupní plocha JPO  Silnice II. třídy 

 Nástupní plocha ZZS  Silnice III. třídy 

 Heliport  Nepřístupný úsek 

 Vhodné přístupové místo   
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Příloha č. 13: Fotodokumentace 

 

 

Obrázek č. 17: Železniční podjezd na silnici III. tř. 

 

Obrázek č. 18: Železniční podjezd na účelové komunikaci 

 

 


