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1 Úvod 

Lidé se ve svém ţivotě potýkají s nebezpečím prakticky denně. Můţe nás přejet 

automobil na tramvajové zastávce, spadnout na nás strop v nákupním centru, můţeme jet 

v tramvaji, která se srazí s jinou. Otázkou však je, jak některá rizika maximálně sníţit a tím 

v co největší moţné míře ochránit majetek, a hlavně lidské zdraví a ţivoty. 

Tato práce se zaměřuje na bezpečnost dráţní dopravy, která je zatíţena nemalými 

poţadavky jako vysoká rychlost, nepřetrţitý provoz, odbourávání fyzicky náročné práce 

zaměstnanců, zavádění nových technologií a samozřejmě bezpečný provoz. Je však zatíţena 

také vysokou mírou nehodovosti. Dle zprávy Besip z 11. 10. 2013 u nás od roku 1993 nalezlo 

smrt 733 osob pouze na ţelezničních přejezdech. Zatímco celková úmrtnost v dopravě je cca 

8 osob na 1000 nehod, u ţelezničních přejezdů je toto číslo jedenáctkrát vyšší. Je nepochybné, 

ţe „střet s vlakem je pro účastníka silničního provozu tím nejhorším, co ho může na silnici 

potkat“. Lze však onomu střetu s vlakem zabránit bezpečnostními opatřeními, kdyţ sám o  

sobě není dostatečnou hrozbou pro účastníky provozu? [1] 

Cílem této diplomové práce je nejen objasnění pojmu mimořádná událost, ale také 

současných předpisů, které se vztahují k jejich šetření a bezpečnosti na ţeleznici celkově.  

Provozovatelé dráhy v ţelezniční dopravě musí deklarovat bezpečný provoz. Co je 

chápáno bezpečným provozem, jakými opatřeními a kdo se snaţí o zajištění bezpečnosti, kdo 

řeší případná narušení bezpečnosti a jak v tomto případě probíhá šetření, i tím se bude zabývat 

tato práce. 

Kde se však nejčastěji stane „chyba“, co stojí za neklesajícím počtem nehod a stoupající 

úmrtností? Práce bude s přihlédnutím k vývoji mimořádných událostí z posledních let, 

reagovat na výsledky statistik, analyzovat rizika, hledat moţná východiska a podávat návrhy 

na opatření, jeţ by mohly nepříznivý vývoj v ţelezniční dopravě zvrátit, nebo alespoň zmírnit. 
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2 Právně teoretická část 

 Zásadními právními předpisy, které regulují systém bezpečnosti v České republice 

(dále jen ČR), je Směrnice evropského parlamentu, Zákon o drahách a vyhláška o systému 

bezpečnosti. Tato část práce objasní obsah základních předpisů upravujících bezpečnost, ale 

také fungování subjektů, které u nás na poli bezpečnosti ţelezniční dopravy působí.  

2.1 Směrnice evropského parlamentu 

Systém bezpečnosti provozu na dráhách (dráha ţelezniční – celostátní, regionální, 

vlečková, speciální/metro, dráha lanová, dráha tramvajová, dráha trolejbusová) je v ČR 

jednotný pro všechny typy drah. Pro systém bezpečnosti drah v ČR jsou určující české právní 

předpisy, ale také Směrnice evropského parlamentu a rady 2004/49/ES  

o bezpečnosti ţeleznic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí 

ţelezničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity ţelezniční 

infrastruktury, zpoplatnění ţelezniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti 

(dále jen směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti ţeleznic Společenství), která je českým 

zákonům nadřazena. [8] 

Pro účely této práce byly vybrány pouze některé články této směrnice, související se 

zajišťováním bezpečnosti v ţelezniční dopravě. Jsou to články 1 a 2 shrnující účel a oblast 

působnosti vyhlášky, 4 a 8, zabývající se rozvojem bezpečnosti a vnitrostátními předpisy, 

článek 9 o systémech zajišťování bezpečnosti, 10 – 12 rozebírající osvědčení o bezpečnosti a  

schválení z hlediska bezpečnosti, články 16 – 18 o bezpečnostním orgánu, články 19, 20 a  23 

pojednávající o inspekčním orgánu a vyšetřovací povinnosti. 

Důvodem přijetí směrnice byla značná odlišnost vnitrostátních technických a  

provozních koncepcí jednotlivých zemí Společenství. Aby mohl být vytvořen jednotný trh pro 

sluţby ţelezniční dopravy, bylo nutné vytvořit společný regulační rámec pro bezpečnost 

a právě nejednotnost předpisů a postupů byla komplikací pro rozvoj mezinárodních 

přepravních sluţeb. Obecně je úroveň bezpečnosti ţelezničního systému Společenství vysoká, 

zejména ve srovnání se silniční dopravou. I přesto by však v souladu s technickým a  

vědeckým pokrokem měla být dále zvyšována. Směrnice by měla slouţit jako základní 

předpis a nově vznikající vnitrostátní předpisy by měly být vţdy v souladu s předpisy 

Společenství a jím schvalovány. Ţelezničním podnikům by se mělo dostat rovných podmínek 
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k poskytování sluţeb, pokud na všechny budou kladeny shodné bezpečnostní poţadavky. 

Neméně důleţitým důvodem pro vznik této směrnice byla spokojenost cestujících: „Váţné 

nehody na ţeleznici jsou vzácné. Mohou však mít katastrofální důsledky a u veřejnosti 

vyvolat znepokojení vzhledem k bezpečnosti ţelezničního systému.“ [18] 

2.1.1 Účel a oblast působnosti směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti ţeleznic Společenství 

Účelem této směrnice je zajistit rozvoj a zvyšování bezpečnosti na ţeleznicích Evropské 

unie (dále jen EU) a optimalizovat přístup k trhu sluţeb ţelezniční dopravy a to především 

přípravou společných bezpečnostních cílů a metod, povinným zřízením bezpečnostního 

orgánu v kaţdém členském státě, definováním společných zásad pro zajištění bezpečnosti 

ţeleznic a celkové harmonizaci systému v členských státech. Vztahuje se zejména na 

ţelezniční systém v členských státech, který se můţe dále dělit na subsystémy. Bezpečnostní 

poţadavky klade na systém jako celek, zajišťování bezpečného provozování infrastruktury a  

dopravy, ale také na součinnost ţelezničních podniků a provozovatelů infrastruktury. 

Z opatření, která členské státy vyvodí z této směrnice, mohou být vypuštěny dráhy metra, 

tramvaje, funkčně oddělené místní, městské nebo příměstské sítě ţeleznic, či soukromé 

ţelezniční infrastruktury, které slouţí výhradně k vyuţití vlastníka pro jeho nákladní dopravu. 

[18]  

2.1.2 Rozvoj a zvyšování bezpečnosti ţeleznic 

Členské státy mají zajistit zvyšování bezpečnosti v proveditelné míře a odpovědnost za 

bezpečné provozování ţelezničního systému a usměrňování rizik přenášet na provozovatele 

infrastruktury a ţelezniční podniky. Provozovateli infrastruktury jsou zde myšleny subjekty 

nebo podniky pověřené zřizováním a údrţbou ţelezniční infrastruktury, ţelezničním 

podnikem ty podniky, jejichţ předmětem činnosti je přeprava zboţí nebo cestujících. 

2.1.3 Vnitrostátní bezpečnostní předpisy 

Veškeré změny vnitrostátních předpisů, včetně nově přijatých musí být neprodleně 

oznámeny Komisi. Komise zavádění nových vnitrostátních předpisů sleduje s cílem omezit 

jejich vznikání na minimum a zabránit tak vzniku dalších překáţek na cestě k harmonizaci 

bezpečnostních předpisů. Bude-li mít pochybnosti či výhrady, uvědomí dotyčný členský stát, 

a ten bude muset přijetí předpisu pozastavit.[18] 
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2.1.4 Systémy zajišťování bezpečnosti 

Provozovatelé infrastruktury jsou povinni stanovit vlastní systémy zajišťování 

bezpečnosti, aby zajistili dosahování alespoň společného bezpečnostního cíle (dále jen CST), 

soulad s vnitrostátními bezpečnostními předpisy, s bezpečnostními poţadavky stanovenými  

v technických specifikacích pro interoperabilitu (dále jen TSI) a pouţívání odpovídající části 

CSM - společných bezpečnostních metod (dále jen CSM). Tento systém však musí splňovat 

poţadavky na systémy zajišťování bezpečnosti, zajistit zvládání všech rizik spojených 

s výkonem činnosti provozovatele, zajišťování údrţby, dodávek materiálu atd. Musí být 

zohledněny důsledky, které vyplývají z činnosti jiných ţelezničních podniků, zahrnuty 

opatření k zajištění výkonu činnosti v souladu s TSI, vnitrostátními bezpečnostními předpisy  

a s podmínkami stanovenými v jejich osvědčení o bezpečnosti. Provozovatelé a ţelezniční 

podniky jsou také povinni vypracovávat výroční zprávy o bezpečnosti. Ty kromě údajů  

o nedostatcích, informují o plnění bezpečnostních cílů, vývoji bezpečnostních ukazatelů  

a výsledcích bezpečnostního auditu. [18] 

2.1.5 Osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti 

Ţelezniční podniky musí pro provozování ţelezniční dopravy získat osvědčení o  

bezpečnosti a provozovatelé infrastruktury musí mít schválení z hlediska bezpečnosti. Uděluje 

je určený orgán členského státu. Orgán, který je uděluje, musí rozhodnout nejpozději do čtyř 

měsíců od získání potřebných materiálů, aby nebylo provozování ţelezniční dopravy zbytečně 

bráněno. Tento orgán by měl také s ţadateli spolupracovat a poskytovat podrobné pokyny pro 

získání osvědčení, či schválení. [18] 

2.1.6 Bezpečnostní orgán 

Kaţdý členský stát zřídí bezpečnostní orgán, nezávislý na jakémkoli ţelezničním 

podniku a provozovateli infrastruktury. Mezi jeho úkoly patří např. provádět dozor nad 

dodrţováním základních poţadavků u prvků interoperability, schvalovat uvádění nových 

kolejových vozidel, vydávat, obnovovat, měnit a odebírat osvědčení o bezpečnosti a schválení 

z hlediska bezpečnosti, kontrolovat plnění stanovených podmínek a poţadavků atd. 

Bezpečnostní orgán má pracovat transparentně, a má mu být umoţněn přístup ke všem 

dokumentům, do všech budov a k veškerému zařízení za účelem provádění kontrol a šetření. 

Kaţdý rok o své činnosti vydává výroční zprávu. V ČR tuto funkci plní Dráţní úřad. [18] 
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2.1.7 Poţadavky na systémy zajišťování bezpečnosti 

Směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti ţeleznic Společenství, příloha III, odst. 1: 

Všechny důleţité části systému zajišťování bezpečnosti musí být zdokumentovány,  

a zejména dokumentaci musí být popsáno rozdělení povinností v rámci organizace 

provozovatele infrastruktury a ţelezničního podniku. Musí být uvedeno, jakým způsobem 

zabezpečuje vedení podniku řízení na různých úrovních, jakým způsobem jsou zapojeni 

zaměstnanci a jejich zástupci na všech úrovních a jak je zajištěno soustavné zlepšování 

systému zajišťování bezpečnosti.
1
 

2.1.8 Základní prvky systému zajišťování bezpečnosti 

Dle Směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti ţeleznic Společenství, příloha III, odst. 2, 

jsou základními prvky systému zajišťování bezpečnosti například: 

 bezpečnostní zásady, 

 kvalitativní a kvantitativní cíle v oblasti zachování a zvyšování bezpečnosti  

a plány a postupy pro jejich dosaţení, 

 postupy zajišťující dodrţování technických a provozních norem, 

 postupy a metody posuzování rizika a zavádění opatření pro usměrňování rizika, 

 opatření programu za účelem zajištění kvalifikace zaměstnanců (školení), 

 opatření zajišťující poskytování nezbytných informací v rámci organizace, 

 postupy a vzory pro dokumentování.  

Podrobněji se prvky systému zajišťování bezpečnosti zabývá vyhláška č. 376/2006 Sb.,  

§ 2, (viz kapitola 2.3). 

2.1.9 Vyšetřovací povinnost 

Členské státy zajistí vyšetření váţných nehod v ţelezničním systému inspekčním 

orgánem s cílem zvýšit bezpečnost ţeleznic a zabránit nehodám. V České republice tuto 

funkci zajišťuje nezávislý národní orgán pro odborné šetření příčin mimořádných událostí 

(dále jen MU) v dráţní dopravě - Dráţní inspekce. (více na str. 8). Můţe šetřit také nehody, 

mimořádné události a technické poruchy, které by jinak mohly vést k závaţným nehodám.  

                                                           
1
 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic, ve znění pozdějších předpisů  

a změn [online]. [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: < http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf> 

http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf
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Zda bude nebo nebude u takové nehody nebo mimořádné události provádět vyšetřování se 

můţe inspekční orgán rozhodnout. [18] 

Při svém rozhodování bere v úvahu tyto skutečnosti: 

 závaţnost nehody nebo mimořádné události, 

 skutečnost, zda se jedná o sled nehod nebo mimořádných událostí významných pro 

systém jako celek, 

 dopad nehody nebo mimořádné události na bezpečnost na úrovni Společenství, 

 poţadavky provozovatelů infrastruktury, ţelezničních podniků, bezpečnostního 

orgánu nebo členských států.
2
 

Inspekční orgán stanoví rozsah a postup vyšetřování s ohledem na zásady, cíle  

a poznatky pro účely zvýšení bezpečnosti. V ţádném případě se vyšetřování nezabývá 

otázkou viny nebo odpovědnosti. 
3
 

Inspekčnímu orgánu musí být umoţněn přístup k nehodě, k vozidlům i zařízením, můţe 

provádět kontrolu při odstraňování trosek, vyţádat si výsledky ohledání ostatků obětí, 

zajišťovat důkazy a provádět výslechy ţelezničních zaměstnanců i svědků. O kaţdém 

vyšetřování nehody nebo MU vypracuje zprávu, kterou zveřejní nejpozději do 12 měsíců od 

události. Do zprávy uvede cíle a bezpečnostní opatření. Do 30. 9. vypracuje také výroční 

zprávu obsahující bezpečnostní doporučení a přijatá opatření. 

2.2 Zákon o dráhách 

V ČR je hlavním právním předpisem upravujícím podmínky pro stavbu a provozování 

drah (ţelezničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a speciálních), provozování 

dráţní dopravy a výkon státní správy a státního dozoru ve věcech těchto drah Zákon  

č. 266/1994 Sb. o dráhách. Zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství  

a zároveň na ně přímo navazuje. Jelikoţ je tato práce zaměřena na bezpečnost v ţelezniční 

dopravě, drahami tramvajovými, trolejbusovými a lanovými se dále nebude zabývat. [8] 

                                                           
2
 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic, ve znění pozdějších předpisů  

a změn [online]. [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: < http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf> 

 

3
 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic, ve znění pozdějších předpisů  

a změn [online]. [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: < http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf> 

http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf
http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf
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V tomto zákonu je v § 24 – 34a uvedena povinnost provozování dráţní dopravy pouze 

na základě platné licence a dle § 34h na dráze celostátní nebo regionální na základě osvědčení 

dopravce, v § 49 je definice MU, kategorie MU a povinnosti provozovatelů dráhy a dopravců 

při MU. Dále § 53a, kde je uveden statut Dráţní inspekce a 53b, který obsahuje práva  

a povinnosti Dráţní inspekce při MU. Kategorie ţelezničních drah v § 3 slouţí jako podklad 

k statistickým údajům v druhé části této práce. [8] 

2.2.1 Podmínka platné licence a osvědčení 

Dle § 24 můţe být dráţní doprava provozována veřejně nebo neveřejně. Veřejná slouţí 

k uspokojování obecných přepravních potřeb, probíhá na základě přepravních podmínek a  

jízdního řádu a neveřejná dráţní doprava slouţí k uspokojování individuálních přepravních 

potřeb. Provozovat dráţní dopravu můţe právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním 

rejstříku, pouze na základě platné licence, platného osvědčení dopravce  

a smlouvy mezi poskytovatelem a dopravcem, pokud nejde o tutéţ osobu. Na základě ţádosti 

udělí licenci dráţní správní úřad. [27] 

V § 34h je uvedeno, ţe dopravce musí mít ke dni zahájení dráţní dopravy na dráze 

celostátní a regionální osvědčení dopravce. Vydává ho dráţní správní úřad na základě ţádosti 

a to na dobu 5 let. V osvědčení se uvede druh dopravy a rozsah sluţeb, na které se vztahuje. 

Uţ v ţádosti o osvědčení musí být uvedeny kromě údajů o jménu, sídle, systému řízení pro 

provozování dráţní dopravy, také údaje o systému zajišťování bezpečnosti provozování 

dráţní dopravy včetně zajištění povinností při vzniku mimořádné události. K ţádosti se 

přikládají seznamy pracovních činností, technických zařízení, dráţních hnacích vozidel a typů 

taţených vozidel, vnitřní předpisy pro provozování dráţní dopravy atd. [27] 

2.2.2 Definice mimořádné události v dráţní dopravě a povinnosti provozovatelů 

Dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, je MU definována jako závaţná nehoda, 

nehoda nebo ohroţení v dráţní dopravě, která ohroţuje nebo narušuje bezpečnost, 

pravidelnost a plynulost provozování dráţní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci 

staveb a zařízení nebo ohroţuje ţivotní prostředí. [27] 

Závaţnou nehodou v dráţní dopravě je sráţka nebo vykolejení dráţních vozidel, ke 

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

zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu. Nehodou v dráţní dopravě je událost,  
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k níţ došlo v souvislosti s provozováním dráţní dopravy s následkem smrti, újmy na zdraví 

nebo značné škody. Jiné mimořádné události se povaţují za ohroţení.
4
 

Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni: 

 neprodleně oznamovat kaţdou MU v dráţní dopravě Dráţní inspekci, současně 

Policii České Republiky (dále jen PČR) kaţdou závaţnou nehodu a nehodu,  

 zajistit místo MÚ a provést dokumentaci stavu,  

 zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozu (pokud k tomu Dráţní inspekce 

dala souhlas),  

 zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku MU a činit opatření k jejich předcházení, 

 odstraňovat zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky a přijímat 

opatření k předcházení vzniku MÚ. [27] 

2.2.3 Povinnosti a cíle Dráţní inspekce 

Dráţní inspekce je zřizována jako správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy. Člení 

se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla a územní působnost územních 

inspektorátů stanoví generální inspektor, který je v jejím čele. Povinností Dráţní inspekce je 

provádění zjišťování příčin a okolností vzniku závaţných nehod, nehod a ohroţení v dráţní 

dopravě. Zjišťuje nedostatky ohroţující bezpečnost provozování dráhy nebo dráţní dopravy a  

jejich příčiny. Vţdy postupuje tak, aby provozování dráhy a dráţní dopravy bylo obnoveno co 

nejdříve. [27] 

2.2.4 Kategorie ţelezničních drah 

O zařazení ţelezničních drah do jednotlivých kategorií rozhoduje dráţní správní úřad. 

Ţelezniční dráhy se člení z hlediska významu, účelu a technických podmínek takto: 

 dráha celostátní, jíţ je dráha, která slouţí mezinárodní a celostátní veřejné 

ţelezniční dopravě a je jako taková označena, 

 dráha regionální, jíţ je dráha regionálního nebo místního významu, která slouţí 

veřejné ţelezniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy, 

                                                           
4
 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a změn [online]. [cit. 2014-04-11]. Dostupné 

z: < http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/266_1994_2013.pdf > 
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 vlečka, jíţ je dráha, která slouţí vlastní potřebě provozovatele nebo jiného 

podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky, 

 speciální dráha, která slouţí zejména k zabezpečení dopravní obsluţnosti obce. 

[27] 

2.3 Vyhláška o systému bezpečnosti 

Druhy MU v dráţní dopravě, postup při jejich vzniku a další postupy stanovuje 

Ministerstvo dopravy vyhláškou. Tato vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 

provozování dráhy a dráţní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na 

dráhách, mimo druhy MU upravuje prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování 

dráhy, obsah výroční zprávy, vzory ţádostí a osvědčení vztahujících se k bezpečnosti,  

u kterých MU provádí Dráţní inspekce zjišťování příčin a okolností jejich vzniku, postupy  

a opatření na místě MU a opatření k jejich předcházení. [8] 

2.3.1 Prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování dráţní 

dopravy 

Systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování dráţní dopravy 

obsahuje v závislosti na druhu a rozsahu vykonávaných činností provozovatele dráhy 

celostátní nebo regionální nebo dopravce na těchto dráhách tyto prvky: 

a) určení organizačního uspořádání provozovatele dráhy nebo dopravce a působnosti 

organizačních sloţek, 

b) stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců provozovatele dráhy 

za bezpečnost při provozování dráhy a organizaci dráţní dopravy, zejména za zajištění 

bezpečné obsluhy dráhy, údrţby součástí dráhy pro bezpečné provozování dráhy, zajištění 

kontroly bezpečné obsluhy dráhy a organizování dráţní dopravy, zajištění kontroly jakosti 

dodávek materiálu a výrobků pro provozování dráhy s vlivem na bezpečnost provozu a za 

kontrolu činnosti subdodavatelů nebo stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců  

a zaměstnanců dopravce za bezpečnost při provozování dráţní dopravy, zajištění kontroly 

bezpečného technického stavu dráţních vozidel, jakosti dodávek materiálu a výrobků pro 

provozování dráţní dopravy s vlivem na bezpečnost provozu a za kontrolu činnosti 

subdodavatelů, 
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c) určení odpovědnosti za průběţné vedení dokumentace o všech důleţitých částech 

systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy nebo dráţní dopravy, 

d) stanovení bezpečnostních cílů a opatření k soustavnému zlepšování systému 

zajišťování bezpečnosti provozování dráhy nebo dráţní dopravy.
5
 

Dále jako další prvky zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování dráţní 

dopravy na dráze celostátní nebo regionální je vyhláškou č. 376/2006 Sb. stanoven vzor 

ţádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, osvědčení dopravce a obsah 

výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy a dráţní dopravy. [8] 

2.3.2 Postup při vzniku MU 

Provozovatel dráhy a dopravce zřizují samostatná nebo společná ohlašovací 

pracoviště, která zajišťují ohlášení vzniku MU. Zároveň zajišťují, aby kaţdý zaměstnanec  

a osoba, která je k provozovateli dráhy nebo dopravci ve smluvním vztahu, neprodleně 

ohlásila na určeném ohlašovacím pracovišti vznik MU (ať uţ tuto událost zjistili sami, nebo 

se o ní věrohodně dozvěděli). Ohlašovací pracoviště po vniku MU podle její povahy provede 

bez zbytečné prodlevy opatření k zabránění vzniku dalších škod a bezodkladně ohlásí vznik 

MU: 

 Dráţní inspekci,  

 PČR (v případě smrti, újmy na zdraví, značné škody na majetku, na ţivotním 

prostředí, při důvodném podezření ţe došlo ke spáchání trestného činu),  

 operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru České 

Republiky (dále jen HZS), popřípadě zdravotnické záchranné sluţbě. 

V ohlášení se uvádí datum, čas, místo vniku MU, stručný popis a následky, jméno 

ohlašovatele a kontakt na něj. [24] 

Provozovatelé a dopravci vypracují jako vlastní organizační opatření k rychlému 

ohlašování MU tzv. ohlašovací rozvrh. Ohlašovací rozvrh je součástí systému zajišťování 

bezpečnosti provozování dráhy a provozování dráţní dopravy, musí být aktualizován jednou 

ročně a přístupný na všech pracovištích, pověřených k ohlašování MU. [24] 

                                                           
5
 Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku 

mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů a změn [online]. [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: 

< http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/376_2006.pdf> 
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2.3.3 Oznamování vzniku MU Dráţní inspekci 

Ohlašovací pracoviště oznamuje vznik MU Dráţní inspekci bez zbytečného odkladu. 

Pro hlášení ohroţení můţe mít s Dráţní inspekcí dohodu, ţe je bude souhrnně hlásit vţdy za 

určité časové období. K předání oznámení dochází telefonicky, formou elektronického 

dálkového připojení nebo telekomunikačním zařízením. Uvádí se datum, čas a místo vzniku 

MU, její stručný popis, následky a odhad škody. [24] 

V současnosti je vyţadováno Dráţní inspekcí, aby docházelo k ohlašování všech 

vzniklých MU okamţitě po jejich zjištění na Centrální ohlašovací pracoviště. 

2.3.4 Opatření na místě MU 

Provozovatelem i dopravcem je určena odborně způsobilá osoba (zaměstnanec, nebo 

osoba v jiném smluvním vztahu), která zajistí místo MU, pořídí dokumentaci, vyhodnotí 

příčiny a okolnosti jejího vzniku a podá návrh odpovědnosti za vnik MU. Tato osoba také 

umoţní přístup Dráţní inspekce k veškeré dokumentaci, související se vznikem MU (záznamy 

výpovědí, vyhodnocení elektronických záznamů, protokoly o měření atd.), umoţní pořízení 

kopií, výpisů a fotodokumentace. Jakékoliv změny na místě MU jsou přípustné pouze se 

souhlasem pověřené osoby, která je zodpovědná za vyhotovení náčrtku původní situace  

a zdokumentování, zasahují-li sloţky integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) smí 

to povolit pouze velitel zásahu. Pověřená osoba postupuje podle pokynů orgánů činných 

v trestním řízení a Dráţní inspekce a zejména: 

 zabrání jakémukoliv pohybu vozidel a manipulaci se zařízením a věcmi (s výjimkou 

záchranných prací),  

 zaznamená místa a polohy osob a věcí, které bylo nutno přemístit,  

 shromáţdí písemné doklady, nahrávky záznamových zařízení a záznamy 

z rychloměrů,  

 zajistí stopy při vykolejení,  

 zapíše stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na dráze,  

 zaznamená okolnosti vzniku MU (stav trakčního vedení, jednání účastníků, vlivy 

povětrnostních podmínek a okolí), 

 vyţádá si identifikační údaje účastníků, zaměstnanců a přímých svědků, 

 zajistí provedení orientační dechové zkoušky u zúčastněných zaměstnanců, 
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 vyhotoví dokumentaci stavu dotčené dopravní cesty, dráhy, stavby na dráze, zařízení  

a dráţních vozidel, 

 pořídí předběţný odhad vzniklé škody. [24] 

2.3.5 Opatření k předcházení mimořádným událostem 

(1) Provozovatel dráhy a dopravce přijímá s přihlédnutím k vyhodnocení příčin  

a okolností vzniku mimořádné události, zjištěné odpovědnosti, popřípadě na základě 

bezpečnostního doporučení Dráţní inspekce odpovídající vlastní opatření k předcházení 

mimořádným událostem a zajišťuje pravidelnou kontrolu jejich plnění. 

(2) Provozovatel dráhy a dopravce vede podle věcné příslušnosti jako součást opatření k 

předcházení mimořádným událostem evidenci jednotlivých mimořádných událostí, jejich 

příčin a následků. 

(3) Zjistí-li se při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události, ţe její 

příčinou je zdroj ohroţení mimo působnost provozovatele dráhy nebo dopravce, podá 

provozovatel dráhy nebo dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání 

dráţnímu správnímu úřadu podnět k zahájení správního řízení k odstranění zdroje ohroţení 

dráhy (§ 10 zákona).
6
 

2.4 Dp 17 - Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

Předpis vydává Správa ţelezniční dopravní cesty (dále jen SŢDC), obsahuje ustanovení 

o mimořádných událostech v dráţní dopravě, určuje způsob ohlašování, šetření, evidenci a  

uzavírání mimořádných událostí pro provozovatele dráhy a provozovatele dráţní dopravy 

(dopravce). Provozovatel dráhy a dráţní dopravy musí zajišťovat bezpečnost dráhy a dráţní 

dopravy, přijímat vlastní opatření k předcházení MU a zajišťovat kontrolu jejich plnění. Pro 

stanovení opatření k předcházení mimořádné události je nutno objektivně zjistit její příčiny. 

Jde o vnitropodnikovou činnost, která nenahrazuje činnost orgánů státní správy. Aby si tato 

šetření nemusel kaţdý dopravce zajišťovat sám, můţe si je zajistit smluvně prostřednictvím 

SŢDC. Tento předpis není závazný jen pro zaměstnance  SŢDC a její organizační sloţky, ale 

také subjekty mimo SŢDC na základě smluvních vztahů. 

                                                           
6
 Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku 

mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů a změn [online]. [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: 

< http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/376_2006.pdf> 
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2.4.1 Druhy mimořádných událostí 

Kromě definice mimořádných událostí a jejich kategorií uvedených v Zákoně č.  

266/1994 Sb., o dráhách obsahuje tento předpis následující výčet druhů MU: 

 sráţka dráţních vozidel, 

 vykolejení dráţního vozidla, 

 najetí dráţního vozidla na překáţku na dopravní cestě dráhy, 

 střetnutí dráţních vozidel se silničními vozidly, včetně střetnutí dráţních vozidel 

s chodci na úrovňovém kříţení dráhy s pozemní komunikací, 

 střetnutí dráţních vozidel se silničními vozidly mimo úrovňové kříţení dráhy s pozemní 

komunikací, 

 střetnutí pohybujícího se dráţního vozidla s osobou mimo úrovňové kříţení dráhy 

s pozemní komunikací, 

 lom kolejnice, 

 lom kola nebo nápravy dráţního vozidla, 

 vybočení koleje, 

 selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů, 

 nedovolená jízda dráţního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu, 

 nezajištěná jízda dráţního vozidla, 

 předčasná změna návěstního znaku hlavního návěstidla, 

 ujetí dráţního vozidla, 

 jízda dráţního vozidla při otevřeném přejezdu, 

 roztrţení vlaku, 

 poţáry dráţních vozidel, 

 únik nebo ohroţení bezprostředním rizikem úniku nebezpečné věci při její přepravě 

po ţeleznici, které není závaţnou nehodou nebo nehodou, 

 blíţe nespecifikované MU, vzniklé v souvislosti s pohybem dráţního vozidla, 

 blíţe nespecifikované MU, vzniklé bez souvislosti s pohybem dráţního vozidla. [20] 

2.5 ČSN 73 6380 Ţelezniční přejezdy a přechody 

Tato norma stanovuje poţadavky pro navrhování, stavbu a přestavbu kříţení pozemních 

komunikací s dráhami v úrovni kolejí včetně členění přejezdu a ohrazení dráhy v jejich 
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blízkosti. Obsahuje poţadavky na úpravy pozemních komunikací v blízkosti přejezdu a  

rozhledových poměrů. 

2.6 Ţelezniční sektor v ČR 

Jak naznačuje obrázek 1. Funkční schéma ţelezničního sektoru v České republice, 

nejvýznamnější pozici mají České dráhy a. s. (dále jen ČD), jejichţ hlavním odběratelem 

sluţeb v osobní dopravě jsou kraje a stát, zastoupené ministerstvem dopravy. 

 

Obrázek 1 Funkční schéma [13] 

 

Ministerstvo dopravy České republiky je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

dopravy. Odbor drah, ţelezniční a kombinované dopravy tohoto ministerstva odpovídá mimo 

jiné za metodické usměrňování rozvoje drah, provozování drah a dráţní dopravy, 

zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje a modernizaci ţelezniční dopravní cesty v souladu 

s dopravní politikou ČR ve vazbě na rozvoj evropské ţelezniční sítě, zajišťování a koordinaci 

technické politiky a technického rozvoje a výzkumu. 
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Ministerstvu dopravy je podřízen Dráţní úřad, jakoţto správní úřad zřízený zákonem č.  

266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. K jeho poli působnosti patří například 

výkon státního dozoru ve věcech drah, projednávání správních deliktů, ukládání a  vybírání 

pokut, výkon povinnosti bezpečnostního a regulačního orgánu pro provozování drah a dráţní 

dopravy podle příslušných směrnic Evropských společenství, dohled nad dodrţováním 

povinností a práv cestujících vyplývajících z nařízení evropského parlamentu a  rady (ES) 

č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v ţelezniční dopravě, a  vydávání 

osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce. [4] 

Jak je uvedeno v Zákoně o dráhách, Ministerstvo dopravy zřizuje jakoţto správní úřad 

také Dráţní inspekci, která zjišťuje příčiny a okolnosti mimořádných událostí. Z pohledu 

Evropské unie je Dráţní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán a je nezávislá na 

jakémkoliv provozovateli drah a dráţní dopravy. Jejím cílem je zlepšování stavu v oblasti MU 

a bezpečnosti na všech drahách v ČR. Výsledky šetření projedná s provozovatelem dráhy a  

dopravcem a zavede příslušná opatření k odstranění a nápravě nedostatků. [14] 

Posledním subjektem, který v systému figuruje, je Správa ţelezniční dopravní cesty. 

Vznikla 1. 1. 2003 transformací státní organizace České dráhy na ČD a. s. a SŢDC. Ve své 

kompetenci má především výstavbu, modernizaci a údrţbu ţelezniční infrastruktury ve 

vlastnictví státu. Přičemţ prostředky na rozvoj ţeleznice pocházejí zejména z veřejných 

rozpočtů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a z fondů Evropské unie. 

[19] 
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3 Statistické údaje 

Tato část diplomové práce je věnována statistickým údajům o počtech MU v období let 

2008 aţ 2012. Cílem je přehledně znázornit nejen vývoj počtu MU, jejich příčiny a druhy, ale 

také jejich následky v podobě usmrcených a zraněných osob. Kromě údajů o vývoji MU na 

přejezdech a střetů s osobami se do odevzdání práce nepodařilo získat statistické údaje za rok 

2013. Z tohoto důvodu uvádím většinu údajů pouze do roku 2012. 

Do celkových počtů jsou zahrnuty MU nejen na dráhách celostátních a regionálních ale 

i na vlečkách, jelikoţ provoz na nich úzce souvisí s ţelezniční dopravou na těchto dráhách.  

Obecně jsou za dráhu povaţovány jak výše zmíněné dráhy, tak dráhy tramvajové, 

trolejbusové, lanové a speciální, se kterými se pro účely této práce neuvaţuje. 

Současný systém bezpečnosti na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách upravuje 

vícero zákonů a předpisů EU i ČR. Avšak MU nemají původ jen u provozovatelů dráţní 

dopravy ale také v jednání cizích osob (střety dráţních vozidel s osobami, střety na 

přejezdech) či jiných událostí. Je proto třeba neustále sledovat a vyhodnocovat údaje o MU a  

navrhovat účinnější opatření, sniţující jejich negativní dopady.  

 

Tabulka 1 Celkový počet MU [25] 

Dráha 2008 2009 2010 2011 2012 

Celostátní 1159 1130 1243 993 982 

Regionální 158 176 234 170 212 

Vlečka 193 160 179 137 129 

Celkem 1510 1466 1656 1300 1323 

 

Vývoj počtu mimořádných událostí v letech 2008 – 2012 je příznivý. Tabulka 1 sice 

naznačuje mírné vzestupy, například na celostátních dráhách v roce 2010, na regionálních 

dráhách v letech 2009, 2010 a 2012 a na vlečkách v roce 2010, ale u všech sledovaných drah 

rok 2012 nepřevyšuje počtem MU maxima z předchozích let. Celkový počet mimořádných 

událostí na všech dráhách v roce 2012 byl 4162. Uvedený součet MU v roce 2012 na dráhách 

celostátních, regionálních a vlečkách tvoří tedy zhruba třetinu (32%), protoţe daleko více MU 

se odehrálo na dráhách tramvajových, trolejbusových atd. 
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Graf 1 Počty MU 

 

Největší podíl na celkovém počtu mimořádných událostí má dráha celostátní, a to ve 

všech sledovaných letech. Samozřejmostí je také to, ţe na dráze celostátní má nejvíce 

mimořádných událostí za následek úmrtí. 

 

 

Tabulka 2 Počet usmrcených a zraněných osob při MU [25] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Usmrceno 230 215 242 263 226 

Zraněno 362 277 269 250 213 

 

Podle údajů tabulky 2 se dá hovořit o úspěchu, pokud jde o počty zraněných osob. Ty 

od roku 2008 neustále klesaly. Počty usmrcených osob při MU jsou kolísavé. Nejvíce osob 

zemřelo v roce 2011 a rok 2012 se od prvního sledovaného roku liší pouze o 4 usmrcené 

osoby. 
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Graf 2 Počty usmrcených a zraněných osob 

 

Počty zraněných osob sice klesají, ale v letech 2011 a 2012 počet zemřelých převýšil 

počet zraněných. Z hlediska celkového počtu zraněných i zemřelých byl nejtragičtější rok 

2008 a naopak nejlepší rok 2012.  

 

Tabulka 3 Počet MU dle kategorií [25] 

Kategorie 2008 2009 2010 2011 2012 

A – Závaţné nehody 4 4 5 10 2 

B - Nehody 1049 953 1086 945 894 

C - Ohroţení 457 509 565 345 427 

Celkem 1510 1466 1656 1300 1323 

 

Na základě rozdělení mimořádných událostí do kategorií, jejichţ definice jsou uvedeny 

v kapitole 2.2.4, z tabulky vyplývá, ţe nejmenší podíl na MU mají závaţné nehody. Naopak 

největší podíl na celkovém počtu MU mají nehody, jejichţ počet byl v roce 2012 ze 

sledovaných let nejniţší. Stejně to platí u závaţných nehod.  
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Graf 3 Počet MU dle kategorií 

 

Nehody, které na počtu MU mají nejvýznamnější podíl, ve sledovaných letech dosáhly 

maxima v roce 2010. Je zajímavé, ţe stejně tak ohroţení mají nejvyšší počet právě v roce 

2010. Vzhledem k tomu, ţe od roku 2012 byla některá ohroţení přehodnocena jako situace, 

při kterých nedojde k ohroţení dopravy, mohl být jejich počet v tomto roce vyšší a tím se 

nejvíce přiblíţit počtu nehod. 

 

Tabulka 4 Počet MU dle druhu [25] 

Druh MU 2008 2009 2010 2011 2012 

Sráţky DV s DV 45 35 30 28 33 

Sráţka DV s překáţkou 141 133 179 164 158 

Vykolejení DV 262 201 223 166 155 

Poţáry DV 75 51 54 35 34 

Projetí návěstidla 69 70 80 77 77 

Střet s osobou 241 243 261 282 267 

Střetnutí na přejezdech 247 227 275 190 188 

Ostatní MU 430 506 554 358 411 

 

Střetnutí dráţního vozidla (dále jen DV) s osobou jakoţto druh MU, je z výše 

uvedených druhů zastoupen nejvíce. V závěsu se drţí počty střetnutí na přejezdech a sráţky 

DV s překáţkou.  Ostatní MU, i kdyţ jsou nejpočetnější, zahrnují mnoho různých situací, 

které však nejsou tak závaţné. Více o tomto druhu MU v kapitole 2.4. Zatímco střety 

s osobou do roku 2011 stoupaly, střetnutí na přejezdech v roce 2011 a 2012 oproti ostatním 
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letem výrazně poklesly. Sráţky DV s překáţkou v letech 2011 a 2012 poklesly vůči roku 

2010 ale v letech 2008 a 2009 jich bylo přece jen méně. 

 

 

Graf 4 Počet MU dle druhu 

 

Graf 4 znázorňuje počty MU dle druhu. Sráţky DV s překáţkou, sráţky na přejezdech, projetí 

návěstidla a ostatní MU dosahují maxima v roce 2010. Počet střetů DV s osobou je však 

nejvyšší v roce 2011. 

 

Tabulka 5 MU dle příčin [25] 

Příčiny MU 2008 2009 2010 2011 2012 

Lidský činitel 369 327 358 350 333 

Technická závada 318 397 467 282 316 

Mimo provozovatele 769 727 831 668 674 

Systémová pochybení 54 15 0 0 0 

 

Největší podíl na MU mají příčiny mimo provozovatele. Pokud však příčiny rozdělíme 

na ty, jeţ stojí mimo provozovatele a na straně provozovatele, zjistíme, ţe se dlouhodobě 

udrţují ve stejném poměru. V roce 2012 tvořily příčiny mimo provozovatele 51% MU a na 

straně provozovatele 49%. 
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Graf 5 MU dle příčin 

 

I z tohoto grafu lze vyčíst závaţnost roku 2010. Největší zastoupení zde mají nejen 

příčiny mimo provozovatele, ale také technické závady. Zatímco ostatní hodnoty příliš 

neklesají, systémová pochybení se od roku 2010 podařilo eliminovat. 

 

 

Graf 6 Procentuální vyjádření příčin MU za sledované roky 
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Za sledované období se počty mimořádných událostí dle příčin obecně příliš neměnily. 

Příčiny technická závada a lidský činitel vykazují stejný poměr v počtu MU. Počty 

systémových pochybení se jeví zanedbatelné.  

 

Tabulka 6 MU na přejezdech [25] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet MU 247 227 275 190 188 180 

Usmrceno 45 38 49 34 27 23 

Zraněno 124 85 126 107 110 86 

 

Díky tabulce 6, je moţné konstatovat, ţe počet usmrcených osob naštěstí nepřevyšuje 

počet zraněných. Kdyţ ale srovnáme celkový počet MU na přejezdech s počtem usmrcených 

nebo zraněných osob, zjistíme, ţe střet na přejezdu pro jeho účastníky většinou končí buď 

zraněním, nebo smrtí. 

 

 

 

Graf 7 MU na přejezdech 

 

Jak celkové počty MU na přejezdech, tak následky úmrtí a zranění mají od roku 2010 

tendenci klesat. Pokud zanedbáme 3 zraněné osoby v roce 2012. 
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Graf 8 MU na ţelezničních přejezdech z hlediska zabezpečení (2012) [25] 

 

Graf 8 znázorňuje MU na ţelezničních přejezdech. Nejlepším uţívaným zabezpečením se jeví 

pouţití světelné signalizace doplněné závorami. 

 

Tabulka 7 Střety DV s osobami [25] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet MU 241 243 261 282 267 243 

Usmrceno 170 176 189 222 197 196 

Zraněno 75 71 73 63 68 50 

 

Zatímco střety na přejezdech pro jejich účastníky znamenají spíše zranění, zde je 

pochopitelné, ţe při střetu samotné osoby s DV to ve většině případů znamená smrt.  
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Graf 9 Střety DV s osobami 

 

Počty usmrcených osob při střetu s DV jsou nejvyšší v letech 2011 a 2012. Nejvíce 

zraněných bylo v roce 2008 a 2010. Nejméně střetů DV s osobou však bylo zaznamenáno 

v roce 2008 a ostatní roky bohuţel statistiku roku 2008 překračují. Příznivý je alespoň počet 

zraněných v roce 2013, který oproti roku 2008 poklesl o 33%. 
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4 Analýzy mimořádných událostí 

Mimořádné události na ţeleznici mohou vzniknout z různých příčin. Často dochází ke 

kombinaci více jevů a určení příčiny vzniku MU se značně ztěţuje. Proto se tato část práce 

zaměřuje na identifikaci a analytické vyhodnocení moţných příčin MU, jenţ umoţní lépe 

určit, na které oblasti bezpečnosti se v ţelezniční dopravě zaměřit. Pro identifikaci rizik byla 

zvolena metoda Ishikawův diagram příčin a následků. Pro výpočet rizik a jejich vyhodnocení 

metoda selhání systému a dopadů (FMEA). 

4.1 Ishikawův diagram 

Tato graficky analytická metoda často označována také jako diagram „Rybí kost“ 

umoţňuje přehledné a srozumitelné zobrazení nejpravděpodobnějších faktorů vedoucích ke  

vzniku MU, které jsou poté podrobeny dalšímu zkoumání [22]. Tento diagram umoţní 

rozdělení hlavního problému na jednotlivé druhy příčin a jejich podpříčin. Měl by tedy ukázat 

všechny moţnosti vzniku MU. Pro lepší přehlednost je diagram umístěn na samostatné straně.
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Obrázek 2 Ishikawův diagram
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4.2 Analýza selhání systému a dopadů (FMEA) 

Tato analýza spočívá v rozboru jednotlivých poruch a jejich následků a umoţňuje 

hodnocení jednotlivých rizik, které by mohly vyvolat vznik MU. Metoda selhání systémů a  

jejich dopadů – Failure Mode and effect Analysis (dále jen FMEA) je vhodná ke kontrole 

prvků systému a identifikuje jednotlivé poruchy [22]. Důleţitým krokem při tvorbě této 

analýzy je určit zásadní problémy a jejich příčiny. Pro tento účel byly pouţity výstupy 

z diagramu příčin a následků. Pro výpočet výsledné míry rizika je pouţit vzorec uvedený níţe. 

Jednotlivé parametry a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.  

 

R = P * N * H         [1]                                                  

R - míra rizika 

P - pravděpodobnost vzniku 

N - závaţnost následků 

H - odhalitelnost rizika  

 

Tabulka 8 Parametry metody FMEA [22] 

R Výsledná míra rizika N Závaţnost následků 

0 – 3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4 – 10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

11 – 50 mírné riziko 3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51 – 100 neţádoucí riziko 4 
těţký delikt, těţký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

101 – 125 nepřijatelné riziko 5 
smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 
nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 
pravděpodobná, reálná 

hrozba 
3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 
nesnadno odhalitelné riziko (den a 

více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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4.2.1 Hodnocení rizik 

Pro potřeby hodnocení bylo vybráno celkem 18 rizik vyplývajících ze základních příčin 

MU. Přehled vybraných rizik je uveden v tabulce 9. Jednotlivá rizika byla vyhodnocována 

z hlediska pravděpodobnosti jejich vzniku, závaţnosti moţných následků a míry jejich 

odhalitelnosti. U kaţdého rizika jsou uvedeny moţné následky a základní opatření, aby bylo 

moţno těmto neţádoucím událostem předcházet. Dle indexu (R) se rizika sestupně seřadila a  

na základě jejich bodové hodnoty se určila kumulativní četnost v procentech. Po stanovení 

všech hodnot míry rizika (R) bylo provedeno vyhodnocení Paretovým diagramem doplněným 

o Lorenzovu křivku (viz Graf 10). Podle Paretova principu 80/20 rizika, jejichţ kumulativní 

četnost je do 80 % povaţujeme za nepřijatelná a je nutné se jimi dále zabývat. Ostatní, nad 

80% jsou přijatelná [22]. Největšími hrozbami pro vznik MU byly vyhodnoceny rizika 

způsobená zejména lidským činitelem, neoprávněný vstup do kolejiště a nerespektování 

signalizace. Toto odpovídá statistickým údajům o MU, kdy takto způsobených nehod bývá 

pravidelně nejvíce. Další rizika, jako nejpravděpodobnější příčina MU jsou porušení předpisů, 

pád stromu do kolejiště, krádeţ zařízení, lom kolejnice a umístění nástraţného výbušného 

systému (dále jen NVS). 

 

Tabulka 9 Analýza FMEA s hodnotami rizik 

č. Riziko 
Moţné 

Následky 
P N H R 

Moţná 

opatření 

1 Poţár 
Hmotné škody, 

ohroţení osob 
2 3 2 12 

Kontrola tech. 

stavu 

2 Pád stromu 

Vykolejení, 

sráţka s 

překáţkou 

3 4 3 36 
Kontrola, 

prořezávání 

3 Selhání ZZ 

Sráţka s DV, 

střet na 

přejezdu 

2 4 2 16 - 

4 
Neoprávněný 

vstup do kolejiště 

Zranění, úmrtí, 

hmotné škody 
5 5 4 100 

Bariéry, 

osvěta,  

5 Porucha brzd 
Vykolejení, 

sráţka DV 
1 4 2 8 

Kontrola tech. 

stavu 

6 
Porucha 

komunikace 
Sráţka DV,  3 2 1 6 - 

7 
Výpadek el. 

proudu 

Zastavení 

provozu, 

nehoda 

3 2 1 6 - 

8 Umístění NVS 
Zranění, úmrtí, 

hmotné škody 
2 5 3 30 

Omezení 

přístupu 
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č. Riziko 
Moţné 

Následky 
P N H R 

Moţná 

opatření 

9 Lom kolejnice 
Vykolejení, 

ohroţení osob 
3 4 3 36 

Kontrola tech. 

stavu 

10 
Nesprávná 

poloha výhybky 

Vykolejení, 

sráţka DV s 

DV 

2 3 3 18 - 

11 Krádeţ zařízení 
Hmotné škody, 

ohroţení osob 
3 4 3 36 - 

12 
Nedodrţení 

rychlosti 
Vykolejení 1 3 1 3 

Auto. 

zabezpečovací 

systém 

13 
Zdravotní potíţe 

zaměstnance 

Nedovolená 

jízda, sráţka 

DV 

2 2 2 8 

Zdravotní 

prohlídky, 

školení 

14 

Nedodrţení 

technologických 

postupů 

Ohroţení osob 2 2 4 16 - 

15 Porušení předpisů 
Ohroţení osob, 

hmotné škody 
3 4 4 48 Školení 

16 Projetí návěstidla 
Vykolejení, 

ohroţení osob 
1 4 1 4 

Auto. 

zabezpečovací 

systém 

17 Sabotáţ 
Hmotné škody, 

vykolejení 
1 3 3 9 - 

18 
Nerespektování 

signalizace 

Sráţka s DV 

nebo 

překáţkou, střet 

na přejezdu 

4 5 4 80 - 
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Graf 10 Grafické znázornění s Paretovou analýzou 

 

Z grafu je patrné, ţe z 18 znázorněných rizik jich je 7 s hodnotou kumulativní četnosti 

do 80%. Tyto rizika představují největší problém a je proto potřeba zlepšovat opatření k jejich 

sníţení. Hlavním problémem je vstup osob do kolejiště, nerespektování signalizace zejména 

na ţelezničních přejezdech a porušení předpisů. Ať uţ jsou tyto rizika způsobena úmyslně či 

z nedbalosti, představují v současné době největší škody jak na majetku, tak ţivotech a zdraví 

osob. 

4.3 Kvantifikace selhání lidského činitele metodou TESEO 

Statistiky příčin vzniku MU (viz Graf 6) upozorňují na vliv lidského faktoru na straně 

provozovatele.  Celých 24% MU je způsobeno lidským činitelem. Metoda TESEO byla 

pouţita za účelem ověření, zda je reálné riziko vzniku mimořádné události. 

Tato jednoduchá screeningová metoda se pouţívá pro odhad spolehlivosti lidského činitele a  

nevyţaduje příliš velké materiální a kapacitní zdroje. Pro tento odhad vyuţívá následujících 

pěti klíčových faktorů, určených jako nejdůleţitější mezi všemi faktory, které mají vliv na 

pravděpodobnost lidské chyby. 

– typ realizované aktivity (K1) = faktor typu činnosti 
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– čas, který je k dispozici pro provedení aktivity (K2) = přechodný stresový faktor 

– charakteristika personálu (K3) = faktor kvalit pracovníka 

– psychický stav personálu (K4) = faktor úzkosti a stresu 

– místní pracovní podmínky (K5) = ergonomický faktor [7] 

 

Tabulka 10 Pravděpodobnostní parametry podle metody TESEO [7] 

Faktor Kategorie Kvantitativní charakteristika Hodnota Ki 

K1 Typ činnosti 

Jednoduchá rutinní 0,001 

Vyţadující pozornost, rutinní 0,01 

Neobvyklá 0,1 

K2 

Přechodný stresový 

faktor 
Doba pohotovosti (s) 

2 10 

10 1 

20 0,5 

K3 Kvality pracovníka 
Dobře vybraný, expert, školený 0,5 

Průměrné znalosti a školení 1 

K4 Vliv úzkosti a stresu 

Závaţná nepředvídaná situace 3 

Nepředvídaná situace 2 

Normální stav 1 

K5 Vliv ergonomie 

Vynikající mikroklima i koordinovanost 

s provozem 
0,7 

Dobré mikroklima, dobrá koordinovanost 

s provozem 
1 

Slabé mikroklima, slabá koordinovanost s 

provozem 
3 

Slabé mikroklima, chabá koordinovanost 

s provozem 
7 

Špatné mikroklima, chabá 

koordinovanost s provozem 
10 

 

Hodnoty jednotlivých faktorů jsou uvedeny v tabulce 10. Výpočet pravděpodobnosti 

lidské chyby se vypočítá podle vzorce uvedeného níţe.  
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    P (HEP) = K1 * K2 * K3 * K4 * K5           [2] 

Nevýhodou této metody je nedostatečné ověření výsledných hodnot u jednotlivých 

faktorů. Je tedy značně ovlivněna subjektivním názorem hodnotitele. Ke zmírnění tohoto 

vlivu byl pouţit sběr dat pomocí dotazníkového šetření. Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 

1. Výsledky nepředstavují samostatnou metodu analýzy, ale slouţí pouze jako podklad ke 

stanovení hodnot faktorů. Osloveno bylo 30 respondentů pracujících na pozicích, kde 

vzhledem k povaze práce hrozí riziko vzniku mimořádné události. Dotazy byly směřovány na 

zjištění charakteru práce, prostředí a podmínek výkonu práce a rizikových faktorů, které 

mohou mít vliv na bezpečnost. 

Většina dotázaných se shodla, ţe práce, kterou vykonávají je rutinní, ale zároveň 

vyţadující pozornost. Zaměstnanci pracující v provozu se poměrně často setkávají 

s neočekávanými situacemi a musí na ně rychle reagovat, coţ zvyšuje jejich stres. Pro výkon 

povolání jsou všichni pracovníci náleţitě vzděláni a nuceni pravidelně procházet sloţitými 

školeními a zkouškami. V současné době, kdy dochází k rušení některých pozic, můţe 

nastávat kumulace pracovních povinností na pozicích jiných. Ne kaţdý z pracovníků je 

schopen unést tento tlak a snadno se vyrovnávat se stresem, coţ v důsledku můţe vést 

k nepředvídatelným situacím, které jsou na ţeleznici obvykle závaţné. Prostředí, ve kterém 

zaměstnanci pracují, je často hlučné, rušné, pohybuje se zde mnoho lidí a ne vţdy jsou 

vedením dostatečně informováni o moţném výskytu nebezpečných situací. K dobrému 

mikroklimatu nepřispívá ani fakt, ţe vedení údajně většinou vnímá rizika, ale příliš se jim 

nevěnuje.  

Díky výše uvedeným informacím zjištěných z dotazníků, byly dosazeny následující 

hodnoty: K1 = 0,01; K2 = 10; K3 = 0,5; K4 = 3; K5 = 5. Poslední hodnota byla stanovena jako 

průměr hodnot 3 a 7, vzhledem k nejednoznačnosti, zda je koordinovanost s provozem slabá, 

nebo chabá.  Některé z dotazníkových otázek byly směřovány na přímé zjištění určitého 

faktoru. Jiné faktory byly vyhodnoceny na základě četnosti odpovědí u jednotlivých otázek. 

 

P (HEP) = 0,01 * 10 * 0,5 * 3 * 5 

P (HEP) = 0,75 
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Tabulka 11 Hodnocení pravděpodobnosti lidské chyby [21] 

P (HEP) Situace 

0 ≤ P (HEP) ≤ 0,6 Nehrozí pravděpodobnost vzniku mimořádné události 

0,7 ≤ P(HEP) ≤ 0,9 Existence pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

P (HEP) ≥ 1 Nastane selhání systému – mimořádná událost 

  

Výsledkem analýzy TESEO bylo ověřeno, ţe pravděpodobnost vzniku mimořádné 

události při činnostech zaměstnanců v provozu existuje. Závaţnost lidského faktoru pro 

bezpečnost provozu na ţeleznici je nutné chápat z hlediska důleţitosti práce člověka a ne jako 

projev jejich špatné úrovně práce [7]. Lidé pracující na těchto pozicích by měli být 

podporováni, měly by jim být poskytnuty dobré pracovní podmínky a prostředí, protoţe jejich 

práce je nedílnou součástí systému ţelezniční dopravy. Je zcela patrné (viz Graf 6), ţe 

zaměstnanci mimořádné události způsobují a pravděpodobně způsobovat budou i nadále, 

protoţe ţádný člověk není neomylný. Pro sníţení pravděpodobnosti jejich pochybení lze 

přijmout různá opatření, jeţ by zvýšila bezpečnost práce a dala pracovníkům pocit, ţe je o ně 

náleţitě postaráno. Z dotazníků mimo jiné vyplynulo, ţe by bylo vhodné zapracovat na kvalitě 

pracovního prostředí a poskytování aktuálních informací o moţných nebezpečích 

zaměstnavatelem. I takové faktory, jako bagatelizace připomínek, konflikt na pracovišti, 

strach z přezkoušení, nebezpečně zarostlé tratě, neuspokojivý stav dráţních vozidel, problém 

s pauzou na jídlo a úroveň sociální vybavenosti pracovišť, mohou mít vliv nejen na klidný 

průběh směny, ale také její bezchybnost. „Jde o souhrn těţko uchopitelných a měřitelných 

pocitů, jenţ proţívá zaměstnanec před směnou, v průběhu směny i po jejím ukončení [23].“ 

Přes tohle všechno však mají na stres zaměstnanců největší vliv situace, při kterých dojde ke 

zranění či usmrcení osob. Z tohoto důvodu se v další části práce zaměřuji na tato rizika. 
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5 Opatření na ţelezničních přejezdech 

V České republice je v současné době více neţ 8 tisíc ţelezničních přejezdů na cca 9 

tisíc km tratí. To představuje jednu z největších hustot ţelezničních přejezdů na světě. I kdyţ 

je na jejich zabezpečení a modernizaci vyvíjeno stále větší úsilí a také uvolňovány nemalé 

finanční prostředky, tvoří tyto MU jeden z hlavních problémů bezpečnosti na ţeleznici. 

V posledních letech sice došlo ke sníţení počtu střetnutí na přejezdech (viz kapitola 3), přesto 

mají za následek velké škody na majetku, ţivotech a zdraví osob. Pro srovnání délka 

ţelezniční sítě v Německu činí asi 45 tisíc km a s cca 20 tisíci přejezdy dosahuje statisticky 

v oblasti počtu obětí podobné výsledky jako ČR.   

Konkrétně v roce 2013 byly materiální škody způsobené těmito střety přes 44 mil. Kč a  

v roce 2012 dokonce více neţ 60 mil. Kč. Nutno však konstatovat, ţe v drtivé většině těchto 

nehod jsou viníky účastníci silničního provozu ale také chodci. Zatímco dříve lidé umírali při 

kaţdé desáté nehodě na přejezdu, nyní je to jiţ při kaţdé šesté nehodě. Svou roli při tom zcela 

jistě sehrává také neustálá snaha o zrychlování ţelezniční dopravy a také modernizace 

kolejových vozidel. U moderních vlakových souprav je totiţ kladen důraz na pohodlí 

cestování. Tyto soupravy jiţ při své jízdě nevyvíjí ani zdaleka takový hluk jako dříve a  

nevarují takto svou jízdou několik stovek metrů dopředu.  

Snaha omezit tyto MU je zřejmá. Otázkou je, jestli pomocí nových opatření bude moţné 

zajistit větší pozornost veřejnosti, která stále podceňuje nebezpečí, hrozící na přejezdech. 

Prakticky ţádné technické opatření totiţ není schopno zcela vyloučit vliv lidského činitele na 

vznik MU. 

5.1 Opatření omezením počtu ţelezničních přejezdů 

K nejvíce střetnutím dochází na regionálních tratích, kde je největší počet přejezdů a  

jejich zabezpečení není na takové úrovni jako na drahách celostátních. Problémem jsou 

hlavně přejezdy zabezpečené pouze výstraţnými kříţi (viz Obr. 3). Ty tvoří více neţ 50% 

všech přejezdů v ČR a stane se na nich téměř polovina všech MU na přejezdech. Vhodným 

opatřením v této oblasti bez velkých finančních nároků je vytipování a systematické rušení 

málo frekventovaných přejezdů. Existují případy, kdy na půl kilometru trati jsou i dva 

přejezdy. Tento zásah by měl vliv nejen na zvýšení bezpečnosti ale také na plynulost dráţní 

dopravy a v neposlední řadě na ekonomiku provozu a ţivotní prostředí. Především se jedná o  
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přejezdy na polních cestách či v lesích. Veškerá finanční váha pro kontrolu a údrţbu takových 

přejezdů zcela spočívá na SŢDC. Ta však naráţí na neochotu krajů, obcí a  soukromých osob 

při rušení přejezdů, či podílení se finančně na jejich udrţování. Pomoci by mohla zákonná 

úprava, která by stanovila majiteli komunikace přispívat na chod daného ţelezničního 

přejezdu. [17] 

 

Obrázek 3 Nechráněný ţelezniční přejezd [11] 

5.2 Opatření instalací doplňkových výstrah 

V některých případech jsou střetnutí na přejezdech způsobeny nikoliv vědomým 

porušováním zákona ale spíše nepozorností řidičů. Výjimkou nejsou ani případy, kdy došlo 

k nehodě z důvodů špatné viditelnosti signalizace zabezpečovacího zařízení. Tyto situace 

vznikají především v místech s nedostatečnými rozhledovými poměry a za špatných 

klimatických podmínek. Také v místech, kde se vlivem zeleně nebo městské zástavby přejezd 

zdánlivě ztrácí. Je třeba se zaměřit na opatření upozorňující na blízkost ţelezničního přejezdu 

a jeho dobrou viditelnost. Důleţité je zajišťování bezpečných rozhledových poměrů u 

přejezdů dle normy ČSN 73 6380. Bezpečnost v této oblasti můţe být zvýšena také instalací 

doplňkových výstrah, a to hlavně v případech přejezdů zabezpečených PZS bez závor.  

 

Vhodnými opatřeními mohou být: 

 Přisvětlení přejezdu – Účelem tohoto opatření je účinně zvýraznit přejezd ve 

večerních a nočních hodinách, a více tak upozorňovat na jeho přítomnost. Zejména 
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v kritických místech se špatnou viditelností či za zhoršených klimatických podmínek. 

Přisvětlení však musí být instalováno tak, aby neoslňovalo řidiče silničních vozidel ani 

DV a zároveň musí být odlišeno od případného veřejného osvětlení. Toto se provádí 

pouţitím odlišné barvy a intenzity světla. Tento systém se v současnosti uplatňuje na 

přechodech pro chodce (viz Obr. 4). 

 

 

Obrázek 4 Ukázka přisvětlení [15] 

 

 Zabudování světel do vozovky – Jedná se o řadu světel zapuštěných do vozovky před 

přejezdem. Jak je vidět na obrázku 5, tyto světla jsou tvořeny řadou LED diod, která 

jsou spínána spolu se základní světelnou výstrahou. Mohou taky dle potřeby měnit 

barvy. Za normálního stavu bílým světlem upozorňovat na přejezd (psychologická 

bariéra) a v případě činnosti přejezdového zabezpečovacího zařízení měnit na 

červenou. Výhodou je dobrá viditelnost z dálky i za ostrého slunce a umístění přímo 

ve středu zorného pole řidiče, tedy do místa s nejvyšší vnímavostí člověka. 
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Obrázek 5 Příklad zapuštěných světel [26] 

 

 Doplnění vodorovného značení – Toto opatření doplňuje svislé dopravní značky 

upozorňující na přejezd. Je hojně vyuţíváno hlavně v zahraničí. Můţe být ve formě 

umístění výstraţného kříţe přímo na vozovce či jiné svislé dopravní značky (viz Obr. 

6). 

 

Obrázek 6 Vodorovné značení [16] 

 

 Optická psychologická brzda – Pouţití takovéto brzdy spočívá v psychologickém 

efektu, který má donutit řidiče silničních vozidel před přejezdem zpomalit. Své 

opodstatnění má především u přejezdů vybavených pouze výstraţnými kříţi popř. PZS 

bez závor. S jejich vyuţitím jiţ počítá i ČSN 73 6380. Navozuje pocit zuţujícího se 

prostoru a zajišťuje tak lepší vnímání polohy nebezpečného pásma přejezdu [16] (viz 
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Obr. 7). Tato brzda můţe mít mnoho variant a být doplněna například o 3D efekt. 

Další variantou je opatřit brzdu nátěrem se speciální zvučící strukturou, (např. materiál 

Spotflex). To vytváří při jízdě přes pruhy, jejichţ vzájemná vzdálenost se zkracuje 

také akustický efekt zrychlování a nutí tak ke zpomalení. 

 

 

Obrázek 7 Optická psychologická brzda [10], [28] 

5.3 Opatření zvýšením zabezpečení přejezdu 

Předchozí část této práce byla věnována zabezpečením přejezdů, jejichţ účel je spíše 

varovný a doplňuje stávající signalizaci. Tato část je zaměřena na opatření, která fyzickým 

způsobem zamezí vjezdu na přejezd, nebo jej ohraničí takovým způsobem, ţe ho není moţné 

projet bez následků. Je třeba mít paměti, ţe vlak není schopen v případě nouze zastavit tak 

rychle jako automobil. Hmotnost vlaku dosahuje stovky tun. Jeho brzdná dráha můţe být 800 

aţ 1200 metrů. Tuto skutečnost si zjevně někteří řidiči stále neuvědomují. Jak vyplývá 

z Grafu 11, z dlouhodobého hlediska mají nejtragičtější následky střetnutí na ţelezničních 

přejezdech zabezpečených světelnou výstraţnou signalizací bez závor.  
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Graf 11 Počet usmrcených osob na ţelezničních přejezdech dle zabezpečení (2012) [25] 

 

Zvýšení zabezpečení přejezdu může být realizováno: 

 Mimoúrovňová křížení - Jedinou moţností, jak zcela vyloučit střet na přejezdu je 

vybudování mimoúrovňových kříţení. Toto opatření však naráţí na celou řadu 

problémů. V mnohých místech je vzhledem k vedení tratě stavebně a technicky 

nerealizovatelné. Omezujícím faktorem je také jeho vysoká finanční náročnost.  

 Vybavení přejezdů závorami - Zlepšení situace tak ve většině případů lze dosáhnout 

pouze úpravou stávajících přejezdů. Všechny nově budované či rekonstruované 

přejezdy vybavit přejezdovým zabezpečovacím zařízením se systémem tzv. celých 

závor. Ty neumoţní jejich objetí a jsou tak účinnější neţ závory umístěné pouze na 

jedné straně vozovky. Statisticky je totiţ ze způsobů zabezpečení přejezdu v ČR 

nejúčinnější. 

 Doplnění přejezdů zábranami ve formě sloupků - Další moţností jak omezit tyto MU 

je doplnění stávajících přejezdů překáţkou, která i v případě nedodrţování předpisů 

nebo nepozornosti řidiče nedovolí automobilu vjezd. Systémy ve formě automaticky 

vysouvatelných sloupků, bariér apod. se dnes jiţ běţně vyuţívají pro zabezpečení 

výjezdu či vjezdu do různých objektů.  

Toto opatření však má i určitá omezení. V situaci, kdy by došlo k uvěznění 

automobilu na přejezdu, musí mít řidič moţnost uniknout. Zatímco závory jsou 

konstruovány tak, aby v případě nouze umoţnily jejich proraţení, bezpečnostní 
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sloupky tuto moţnost nemají. Proto by bylo nutné pouţití pryţových nebo 

ocelopryţových konstrukcí přejezdu s doplněním o soustavu tlakových senzorů. Ty by 

v případě signalizované výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení snímaly, zda 

je přejezd zatíţen a daly signál k vysunutí nebo nouzovému zasunutí sloupků.  

 Vybavení přejezdů sklopnými zábranami – Vylepšenou alternativou je instalace 

elektromechanických či hydraulických silničních bariér do vozovky. Jak je patrné 

z obrázku 8, představují tyto bariéry vysoký stupeň zabezpečení přejezdu. Při 

signalizaci přejezdového zabezpečovacího zařízení dojde s určitým časovým 

zpoţděním k vyklopení bariér přes celou šířku vozovky po obou stranách přejezdu. Po 

ukončení výstrahy se sklopí zpět a umoţní vozidlům vjezd na přejezd. Při 

nerespektování světelné signalizace ze strany řidiče sice můţe dojít k poškození 

vozidla, to se však nedostane do cesty přijíţdějícímu DV, čímţ se sniţují hlavně 

způsobené škody. Pokud by jiţ vozidlo v době vyklápění zábran bylo na přejezdu, 

můţe jej bezpečně opustit. Zábrany jsou konstruovány tak, aby se pod váhou 

najíţdějícího vozidla sklopily. Umoţňují tedy z přejezdu odjet nebo vycouvat a  

nedojde tak uvěznění vozidla na trati. I kdyţ se tento způsob řešení můţe jevit jako 

dosti radikální zcela jistě by pomohl ke sníţení nehodovosti na přejezdech. Aby byla 

existence bariér zřejmá, je vhodné ji doplnit o některé z doplňkových výstrah (viz 

Kapitola 5.2). 
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Obrázek 8 Sklopné zábrany na přejezdu [9] 

 

Zábrany mají také značný psychologický efekt. Uţ jen vědomí, ţe na přejezdu existuje 

takové opatření, by mělo vyvolávat v řidičích větší opatrnost v obavách o poškození svého 

vozidla či zdraví. 
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6 Opatření proti střetnutí s osobami 

Střetnutí dráţních vozidel s osobami patří dlouhodobě mezi nejpočetnější mimořádné 

události na ţeleznici. Jejich následky ze sledovaných druhů MU jsou vůbec nejtragičtější. Ve 

sledovaných letech 2008 – 2012 došlo k 1294 případům, při nichţ bylo usmrceno 954 osob a  

350 osob bylo zraněno. Tato čísla jsou alarmující (představují 81% z celkového počtu 

usmrcených osob na ţeleznici). Je však třeba zmínit, ţe stále častěji jsou příčinou těchto MU 

osoby, které jednají zjevně v sebevraţedném úmyslu. Stále ale existují případy, kdy dojde 

k usmrcení nebo zranění osob při pohybu v místech na dráze a v jejím obvodu, které jsou dle 

zákona č. 266/1994 o dráhách veřejnosti nepřístupná.  

Dodatečně zavádět jakékoliv opatření, které by zabránilo přístupu osob do prostoru 

kolejiště ve volném terénu, je problematické. V tomto ohledu povaţuji za největší pochybení 

to, ţe při modernizací tratí (zejména koridorů) nebyly vybudovány překáţky, které by alespoň 

omezily v přístupu k trati. Na zahraničních vysokorychlostních tratích je zcela běţné jejich 

oplocení v celé jejich délce, či jejich vyzdvihnutí nad terén a vytvoření příkopu. Tyto opatření 

úplně nevyloučí moţnost střetů s osobami. Do jisté míry však mohou zabránit případům, kdy 

osoba překonává trať pod vlivem alkoholu či návykových látek a plot s příkopem se pro ně 

stává nepřekonatelným. 

6.1 Bezpečnostní opatření ve stanicích 

Tato část práce se zaměřuje na opatření ve stanicích a nádraţních budovách. I v tomto 

prostoru často dochází ke střetům DV s osobami a lidé zde bezpečnost podceňují. 

Neuvědomují si, ţe i ve velkých stanicích zdaleka všechny vlaky nezastavují a přecházejí 

koleje tam, kde nemají. Ve stanicích, kde jsou podchody nebo nadchody, je přecházení kolejí 

zakázáno! Několik ušetřených kroků nemá cenu zdraví ani ţivota.  

6.1.1 Ohrazení nástupiště  

Typicky rizikovým místem jsou nástupiště. Hlavně v případě frekventovaných tratí a  

stanic, kde je velká kumulace cestujících. K nebezpečným situacím dochází vlivem 

nedodrţení bezpečné vzdálenosti od okraje nástupiště, kdy vlak zachytí osobu (např. za 

končetinu či vlající oděv) a strhne ji do kolejiště. Podobně naskakování a vyskakování 

do/z jedoucího vlaku je častým prohřeškem cestujících. Za posledních 5 let bylo šetřeno 

celkem 139 těchto případů, při nichţ zemřelo 10 osob a 131 jich bylo zraněno. 
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Řešením je ohrazení obvodu nástupiště bariérou z bezpečnostního skla, jak je vidět na 

obrázku 9, nebo jeho niţší variantou (viz Obr. 10). Tento systém je vybaven zásuvnými 

branami pro výstup a nástup cestujících, rozmístěných v pravidelných intervalech vzhledem 

ke dveřím vlaku. Za pouţití cílového brzdění, kterým jsou dnes jiţ vybaveny např. jednotky 

řady 471 tzv. CityElefant, lze dosáhnout toho, aby vlak zastavil na daném místě nástupiště a  

poloha dveří vlaku a bran na nástupišti byla shodná. 

 

 

Obrázek 9 Bariéra z bezpečnostního skla [vlastní] 
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Obrázek 10 Nízká varianta bariéry [12] 

 

Omezením tohoto systému na ţeleznicích v ČR je různorodost vlakových souprav 

především v rámci jednotlivých osobních dopravců. Toto opatření by mohlo v praxi fungovat 

vzhledem k provozním důvodům alespoň na některých nástupištích. Je však potřeba zajistit, 

aby dopravce na tyto nástupiště nasazoval pouze určené soupravy. Bariéry na jednotlivých 

nástupištích by tedy byly konstrukčně uzpůsobené přímo pro dané dopravce a jejich jednotky. 

Jsou tvořeny řadou odnímatelných segmentů, coţ zajišťuje jejich snadné upravení v budoucnu 

bez větších finančních nákladů, například kvůli modernizaci jednotek apod. Podmínkou je 

také ponechání některých méně vyuţívaných nástupišť bez tohoto opatření pro řešení různých 

neočekávaných událostí. 

6.1.2 Opatření omezením volného pohybu v prostorech nádraţí 

V nádraţních budovách, obzvláště ve velkých městech a významných ţelezničních 

uzlech dochází k velké kumulaci osob. To přispívá ke vzniku rizikových situací souvisejících 

s provozováním dráţní dopravy, ale také s výskytem protiprávní činnosti. Problémem jsou 

zejména osoby, které neoprávněně vstupují do prostor veřejnosti nepřístupných, nedodrţují 

bezpečnostní pokyny a nevyuţívají určených přístupů k vlakům pod zdánlivou záštitou 
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anonymity v davu cestujících. V těchto případech tedy hrozí riziko nejen vzniku 

mimořádných událostí, ale také případům krádeţí, poškozování majetku, vandalismu apod. 

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou dráţní osobní přepravu uvádí, 

ţe všechna místa v obvodu stanic jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou prostor určených pro 

veřejnost. Těmito prostory jsou: 

 prostory přístupné bez omezení (např. odbavovací prostor před pokladními přepáţkami, 

informační centra atd.) k zakoupení dokladů, získání informací o přepravě apod., 

 přístupné pouze s platným jízdním dokladem (např. podchody, nadchody, nástupiště, 

čekárny). 

Zároveň dodávají, ţe do prostor pro veřejnost není povolen vstup osobám nebo 

cestujícím a to ani s platnou jízdenkou: 

 pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 

 pokud mohou ohrozit plynulost a bezpečnost ţelezniční dopravy, 

 pokud mohou ohrozit veřejný pořádek nebo mohou způsobit sobě či jiným škodu, 

 vzbuzujícím veřejné pohoršení a odpor nebo pro nemoc ohroţujícím ostatní osoby, 

cestující a zaměstnance ČD, 

 ţebrajícím. [2] 

Osoba, která se v prostorách přístupných pouze s platným jízdním dokladem neprokáţe 

platnou jízdenkou, musí zaplatit pokutu 500 Kč a je povinna prostor opustit. V současné době 

je kontrola dodrţování těchto nařízení minimální nebo spíše ţádná. Umístění různých 

výstraţných nápisů a tabulek nestačí. Chybí hlavně důsledná fyzická kontrola či mechanické 

zábranné systémy.  

Opatřením jak omezit rizika vzniklá volným pohybem osob v ţelezničních stanicích je 

stavebně oddělit prostory určené pro veřejnost od prostor přístupných pouze s platným 

jízdním dokladem. Zároveň zcela zamezit přístupu do prostor veřejnosti nepřístupných. Tím 

se zajistí, aby cestující podstoupili kontrolu lístku ještě před příchodem k vlaku. Ve Španělsku 

dokonce v případě vyuţití vysokorychlostních vlaků, probíhá kontrola podobná té na letišti a  

zavazadla procházejí rentgenem. Pro příklad, jak by toto opatření mohlo vypadat v praxi, bylo 

vybráno nádraţí v Ostravě – Svinově. Zde v roce 2006 proběhla rekonstrukce nádraţní 

budovy a přilehlých prostor a výhodou je, ţe úprava tohoto nádraţí by nevyţadovala sloţité 

technické a stavební úpravy. Celý systém spočívá v rozdělení prostorů do zón, jak naznačuje 
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obrázek 11. Pro širokou veřejnost by byla přístupná pouze odbavovací hala s pokladnami, ČD 

centrem a ostatními sluţbami pro cestující. Tato část by byla oddělena od nástupišť systémem 

turniketů, které bez platné jízdenky neumoţňují přístup k vlakům. Turnikety jsou vybaveny 

zařízením pro čtení čárových kódů či magnetických prouţků na jízdenkách, případně 

čipových karet pro zaměstnance a obsluhu. Jízdenka tedy slouţí také jako vstupenka na 

nástupiště. Pro cestující, kteří jiţ mají jízdenku zakoupenou dopředu např. přes internet, slouţí 

dva vchody s přímým přístupem na nástupiště po stranách nádraţí. Tyto vchody jsou rovněţ 

vybavené turnikety. 

 

 

Obrázek 11 Rozdělení nádraţí ve Svinově [6] 

Legenda:  

 

Výhodou tohoto systému je, ţe i s platnou jízdenkou cestující nemá přístup do 

sluţebních prostor a nemůţe tak způsobit MU například přecházením kolejí mimo vyznačená 

místa. 
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Moţným doplněním tohoto systému, jak je vidět na obrázku 12, je omezení přístupu na 

nástupiště. V zásadě se jedná o další stupeň ochrany, kdy je cestujícím i po kontrole jízdního 

dokladu zabráněno v přístupu na nástupiště. To je zpřístupněno aţ několik minut před 

odjezdem vlaku. Limitujícím faktorem je dispoziční řešení většiny nádraţí v ČR a jeho 

zavedení by tak vyţadovalo nákladné úpravy. Faktem je, ţe čekací doby ve stanicích na cestě 

jsou krátké a vlivem tohoto opatření by nejspíš došlo k jejich prodlouţení a tím ovlivnění 

jízdní doby vlaku. Proto nachází své uplatnění zejména ve výchozích stanicích, kde je vlak 

k nástupišti přistaven většinou delší dobu před odjezdem. Efektivně chrání nejen před 

neoprávněným pohybem osob v kolejišti, ale také omezuje vznik protiprávní činnosti (např. 

poškození vlaku či zařízení, sabotáţ, vandalismus apod.). 

 

 

Obrázek 12 Uzavřené nástupiště[vlastní] 
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7 Prevence MU jejich důsledným šetřením 

Jedním ze způsobů, jak zabránit vzniku mimořádných událostí je zajistit jejich důsledné 

šetření. Cílem takového šetření je přesné zjištění příčin a okolností vzniku MU. Na základě 

takto zjištěných informací můţe Dráţní inspekce vydat bezpečnostní doporučení pro 

konkrétní MU, které uvádí ve své výroční zprávě. Podle těchto doporučení je provozovatel 

dráhy a dráţní dopravy povinen přijmout vlastní odpovídající opatření k zajištění bezpečného 

provozování dráhy a dráţní dopravy. Tyto činnosti napomáhají zabránit opakování stejných 

nebo podobných MU.  

Jelikoţ se Dráţní inspekce nezabývá tím, kdo je za MU odpovědný či kdo ji zavinil, je 

třeba zajistit, aby provozovatelé drah a dráţní dopravy dodrţovali povinnosti dané zákonem: 

 oznamovací povinnost 

 zajištění místa MU 

 zajistit uvolnění dráhy a obnovit provoz 

 zjišťovat příčiny, okolnosti a odpovědnost za vznik MU 

 odstranit nedostatky a přijímat účinná opatření. 

Pokud nebudou z jejich strany tyto body dodrţovány, MU tak nebudou správně šetřeny 

a vyhodnoceny, coţ v důsledku vede ke zhoršení bezpečnosti a nárůstu opakujících se MU. 

Nejdůleţitější částí tohoto procesu je určení příčiny a odpovědnosti za vznik MU. Bez těchto 

kroků nelze jednoznačně určit, zda MU vznikla chybou zaměstnance, technickou závadou 

nebo cizí osobou, coţ je rozhodující pro směřování účinných opatření pro předcházení MU.  

V případě systémových pochybení, jeţ vznikala např. nesystematickou prací nebo 

nejednoznačného určení povinností v předpisech, se podařilo od roku 2010 dosáhnout jejich 

vymizení, coţ je pozitivní. Systémová opatření, která vedou k odstranění příčin MU vlivem 

těchto pochybení, jsou tedy dostačující. V tomto trendu je třeba pokračovat i v budoucnu, kdy 

bude nutné kvůli zavádění nových technologií a postupů zajistit, aby nedocházelo například 

k rozporům v předpisech a povinnostech, a aby k MU takového druhu znovu nedocházelo. 

U mimořádných událostí, jejichţ příčinou jsou technické závady se důsledně zaměřit na 

kontrolu technického stavu a modernizaci některých zastaralých a často poruchových zařízení. 
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Pokud jde o selhání lidského činitele, je nutné dbát na kontrolu dodrţování stanovených 

postupů a předpisů zaměstnanci, včetně jejich vzdělávání a pravidelných školení popř. 

přezkoušení. Dále pak povinnost podstoupit periodické zdravotní prohlídky či psychologické 

testy. Aţ v poslední řadě by měla následovat opatření výchovného charakteru, kdy je 

zaměstnanec odpovědný za vznik MU porušením předpisů či svou nedbalostí sankcionován 

např. pokutou, náhradou škody, sníţením pracovního ohodnocení apod. Tyto opatření by však 

měly být vyváţeny i motivací zaměstnanců formou různých benefitů a péčí o ně. Faktem 

zůstává, ţe zaměstnanci na drahách mají při své práci velkou odpovědnost za majetek a lidské 

ţivoty. Proto je nutné se neustále zabývat opatřeními, které sniţují počty MU, jejichţ příčinou 

je lidská chyba. 

Aby navrhování jakýchkoliv opatření mělo význam, je potřeba zajistit jejich kontrolu, 

která zabezpečí, ţe se navrhnutá opatření uplatní a budou dodrţována. Provozovatelé drah a  

dopravci docílí kvalitním šetřením MU bezpečnějšího provozování dráhy a dráţní dopravy, a 

mohou tak dosahovat stanovených bezpečnostních cílů. [5] 
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8 Závěr 

O statistikách mimořádných událostí se nikdy nedá mluvit jako o příznivých. Vţdy se 

budou vyskytovat nehody, při kterých se můţe někdo zranit, nebo zemřít. Ale díky srovnání 

statistik z předchozích let lze konstatovat zlepšení. Od roku 2010 počty mimořádných událostí 

kaţdoročně mírně klesají. Počty zraněných při MU také poklesly, ale úmrtnost se bohuţel 

příliš nemění. Mírný pokles zaznamenaly i počty MU na ţelezničních přejezdech, které pro 

účastníky ve většině případů znamenají váţné následky. Problémem, na který by měla být 

zaměřena pozornost, kromě lepšího zabezpečení ţelezničních přejezdů, jsou střetnutí 

s osobami, jeţ jsou většinou tragické. Zajímavým faktem je, ţe technické závady mezi 

příčinami MU vykazují skoro stejné počty v roce 2008 i 2012. Kdyţ se technická zařízení 

neustále vylepšují a modernizují, měly by mít vliv také na lepší spolehlivost. Zde se to ale 

s odstupem čtyř let neprokázalo. 

Přes veškeré investice, které jsou do bezpečnosti na ţeleznici vkládány, bude vţdy 

rozhodující její ovlivnění člověkem. Aby byl lidský faktor úplně eliminován, musela by být 

ţelezniční doprava zcela oddělena od ostatní dopravy a plně automatizovaná, coţ je záleţitost 

vzdálené budoucnosti. Takové řešení momentálně není reálné, proto se bezpečnostní opatření 

musí zaměřovat na moţná pochybení způsobená člověkem. Provozovatelé dráhy a dráţní 

dopravy mají pouze minimální moţnosti jak působit na veřejnost. Nezbytným prvkem 

zajišťování bezpečnosti je spolupráce s dalšími subjekty. Velkou měrou můţe přispět Policie 

České republiky tím, ţe se více zaměří na rizikové přejezdy a místa na trati. Například 

měřením rychlosti, kontrolou dodrţování pravidel silničního provozu nebo monitorováním 

dopravních přestupků pomocí kamerových systémů (např. systém RedRail).  

Neméně důleţité je také působení na veřejnost pomocí médií. Bezpečnostní kampaně 

jako „Stop“ a „Nemyslíš, zaplatíš“ by měly mít v médiích dostatečný prostor, aby zapůsobily 

na většinovou společnost a obzvlášť mladé lidi. Působení na osobnost člověka úzce souvisí v  

podstatě se všemi opatřeními. Pokud budou kvalitně šetřeny nehody a zlepšováno technické 

zabezpečení, můţe to pozitivně ovlivnit pracovní výkon a současně tak sníţit počet 

mimořádných událostí způsobených lidským činitelem na straně provozovatele.  

Zjištěné informace jsou důkazem, ţe sníţit počty mimořádných událostí je reálné. 

Záleţí jen jakými prostředky, kolik na to bude muset být vynaloţeno financí a kolik se zapojí 

dalších subjektů.  Kaţdá mimořádná událost se můţe dotknout velkého počtu lidí, ať uţ jsou 

zraněni, vznikne materiální škoda, či jim způsobí zpoţdění jiné problémy. Na všechna 
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opatření je třeba vyčlenění značných finančních prostředků, coţ v současné ekonomické 

situaci není vţdy jednoduché. Lidské ţivoty a zdraví nejsou zrovna tím, na čem by se mělo 

šetřit. Investice na jejich ochranu by měly být na prvním místě. Na bezpečnosti je třeba stále 

pracovat, protoţe vţdy je co zlepšovat. 
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13 Přílohy 

Příloha č. 1 

Dobrý den,  

Jmenuji si Jan Kolovratník a jsem studentem VŠB - Technické univerzity Ostrava, 

Fakulty bezpečnostního inţenýrství. Prosím Vás tímto o vyplnění krátkého anonymního 

dotazníku, k mé diplomové práci na téma „Analýza bezpečnostního systému na 

celostátních a regionálních drahách v ČR“.  Nejlépe vyhovující odpovědi prosím 

zakrouţkujte. Předem děkuji za spolupráci a Váš čas. 

 

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

 .........................................................................................................  

2. Povaţujete svoji práci za: 

a) jednoduchou a rutinní 

b) rutinní, vyţadující pozornost 

c) neobvyklou 

3. Zdá se Vám vaše pracovní náplň sloţitá a měla by být rozloţena na více 

pracovníků?: 

a) ano 

b) ne 

4. Získání předpokladů pro práci (zkoušky, zácvik, školení) povaţujete za: 

a) jednoduché 

b) spíše jednoduché 

c) spíše sloţité 

d) velmi sloţité 

5.  Jste informováni vedením o moţném výskytu nebezpečných situací před 

výkonem práce? ( např. rizikoví pasaţéři, moţné překáţky na trati apod.) 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

6. Jak často na Vašem pracovišti dochází k nepředvídatelným událostem?: 

a) velmi často 
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b) občas 

c) jen výjimečně 

7. Jak reagujete na neočekávané události při práci?: 

a) snadno se s tím vyrovnám a pokračuji v práci 

b) trochu mě to ovlivní  

c) stresuje mě to a ovlivní to můj pracovní výkon 

8. Vaše pracovní prostředí je: 

a) velmi klidné 

b) spíše klidné 

c) spíše rušné 

d) velmi rušné 

9. Vaše ochranné pracovní pomůcky povaţujete za: 

a) velmi dobré 

b) dostačující 

c) nevyhovující 

10. Jak hodnotíte přístup vedení k odstraňování problémů v oblasti bezpečnosti? 

a) rizika ignoruje a nesjednává nápravu 

b) rizika vnímá, ale příliš se jim nevěnuje 

c) rizikům se pečlivě věnuje a včas je řeší 

11. Které události povaţujete při své práci za stresující?: 

a) práce přesčas 

b) krátké pauzy 

c) závada na pracovišti 

d) konflikt na pracovišti 

e) jiné (prosím doplňte): 

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................   

 ...................................................................................................  

 

 

 

 


