
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

Bezpečnostní plán železniční přepravy 

nebezpečných látek 

Student:  Bc. Simona Slivková 

Vedoucí diplomové práce:  doc. Ing. David Řehák, Ph.D. 

Studijní obor:  Bezpečnostní plánování 

Datum odevzdání diplomové práce: 17. 4. 2015 

 



2 

 



3 

 

  



4 

 

  



5 

 

 

 

 

Tímto děkuji vedoucímu mé diplomové práce, panu doc. Ing. Davidu Řehákovi, Ph.D., 

za jeho pomoc, ochotu, cenné rady a připomínky k mé diplomové práci. Děkuji také panu 

Jiřímu Dorazilovi z odboru provozu informatiky Správy železniční dopravní cesty, 

Oblastního ředitelství Ostrava za poskytnutí veškerých odborných železničních materiálů 

a za jeho odbornou pomoc a spolupráci při tvorbě bezpečnostních plánů. 



6 

Anotace 

SLIVKOVÁ, Simona. Bezpečnostní plán železniční přepravy nebezpečných látek. 

[Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2015. 72 s. 

Diplomová práce se zabývá problematikou přepravy nebezpečných látek po železnici. 

První část definuje základní subjekty železniční přepravy v Moravskoslezském kraji 

a  popisuje aktuální bezpečnostní hrozby a stávající opatření k jejich minimalizaci. 

Následně se zabývá současnou situací přepravy nebezpečných látek po železnici, 

příslušnými bezpečnostními opatřeními a povinnostmi subjektů přepravy. Další část práce 

je zaměřena na analýzu rizik železniční přepravy, analýzu požadavků zainteresovaných 

subjektů a analýzu stávajících opatření. Stěžejní částí práce je tvorba bezpečnostního plánu 

stanice a interního nouzového plánu seřaďovacího nádraží. 

Klíčová slova: bezpečnostní plán stanice, interní nouzový plán pro seřaďovací nádraží, 
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the current security threats and existing measures for their minimization. The work also 

deals with the current situation of transport of hazardous materials by rail 

and by appropriate safety measures and obligations of transportation subjects. Another part 

deals with risk analysis for rail transportation, analysis requirements subjects and analysis 

of existing measures. The main part of the work is the creation of security plan stations 
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the international carriage of dangerous goods by rail. 
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Úvod 

Železniční doprava na území České republiky má své počátky již v první polovině 

19. století. Za dobu své existence přepravila stamiliardy cestujících a stamiliardy tun zboží. 

Svou prestiž získala železniční přeprava hlavně díky svým nízkým přepravním nákladům 

a výhodným možnostem pro přepravu velkoobjemových materiálů. Mnoho firem využívá 

podnikové vlečky, které jsou napojeny na regionální i celostátní tratě a zapojuje tak 

přepravu po železnici do svého podnikání. 

Společným cílem všech subjektů železniční dopravy je zajištění bezpečnosti 

přepravovaných osob i materiálů. Není tomu jinak ani v případech přepravy nebezpečných 

látek. Přeprava po železnici má oproti přepravě po silnici menší riziko vzniku havárie, 

avšak s ohledem na přepravované množství látky, složitost přístupu k místu zásahu 

a dalším faktorům zde stále zůstává velké riziko ohrožení zdraví a životů obyvatel, jejich 

majetku a také životního prostředí. Takováto přeprava se musí řídit vedle dalších zákonů 

také Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je 

součástí Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Řád mimo jiné ukládá 

povinnost provozovatelům železniční infrastruktury vypracovat interní nouzové plány 

pro seřaďovací nádraží a bezpečnostní plány pro stanice. Nejvýznamnějším 

provozovatelem železničních drah na území České republiky je Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace, na území Moravskoslezského kraje je to Oblastní ředitelství 

Ostrava. 

Cílem diplomové práce je tvorba bezpečnostních plánů stanic a interních nouzových plánů 

seřaďovacích nádraží ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, Oblastního 

ředitelství Ostrava pro zajištění bezpečnosti železniční přepravy nebezpečných látek 

v Moravskoslezském kraji. Cílem práce je také navrhnout způsob aplikace těchto nových 

plánů do příslušných písemností stanic. 

Tato práce obsahuje ve svém návrhu pouze vzorový bezpečnostní plán a interní nouzový 

plán, jako náhled na systém tvorby dalších plánů. Některé údaje z plánů, jako jsou 

například jména zaměstnanců, jejich telefonní čísla, konkrétní úkoly apod., nebudou v této 

práci uváděny z důvodu zachování slibu mlčenlivosti. 
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1 Rešerše literatury 

BÁRTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky I. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 211 s. ISBN 80-86634-59-3. 

Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku nebezpečných látek a manipulace 

s nimi. Definuje podmínky pro řazení látek do jednotlivých tříd podle ADR a RID. 

Ve vztahu k přepravě nebezpečných látek definuje požadavky na značení a balení látek, 

na značení dopravních prostředků, obsah přepravních dokumentů, vybavení vozidel, apod.  

 

ŠENOVSKÝ, Michail, BALOG, Karel, HANUŠKA, Zdeněk, ŠENOVSKÝ, Pavel. 

Nebezpečné látky II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 

229 s. ISBN 978-80-7385-00-5. 

Publikace definuje požadavky bezpečného zacházení s nebezpečnými látkami, které je 

nutné používat i při přepravě nebezpečných látek. Řeší také problematiku havárií 

s přítomností nebezpečné látky a jejich záchranné a likvidační práce. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, VANĚK, Michal. Bezpečnostní plánování. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 86 s. ISBN 80-

866634-52-4. 

Publikace poskytuje pohled na management bezpečnosti a systém bezpečnostního 

plánování. Definuje obecné podmínky plánování a požadavky na tvorbu plánů, které lze 

využít i při tvorbě bezpečnostních plánů železniční přepravy. 

 

SMETANA, Marek, KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše ml., KRATOCHVÍLOVÁ, 

Danuše. Havarijní plánování. Brno: Computer Press, 2010. 166 s. ISBN: 978-80-251-

2989-0. 

Tato kniha přináší náhled do problematiky havarijního plánování. Zaměřuje se na proces 

plánování a definuje jeho základní principy a postupy. Stanovuje obecnou strukturu 

a obsah plánu, jeho náležitosti a podmínky, které nemohou být opomenuty při tvorbě 

bezpečnostních plánů. 
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KONVIČKOVÁ, Edita. Analýza rizik při přepravě nebezpečného zboží po železnici. 

[Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. 66 s. 

Práce analyzuje rizika při přepravě nebezpečných látek po železnici. Obecně definuje 

jednotlivé subjekty zapojené do přepravy a také možné přepravované nebezpečné látky. 

Navrhuje způsob identifikace látek, použití analýzy rizik v bezpečnostních plánech 

a zlepšení spolupráce daných subjektů. Analýzu rizik prakticky aplikuje na železniční 

stanici Olomouc.  

 

SPRAGGINS, Barry H. The case for rail transportation of hazardous materials. 

Journal of Management and Marketing Research. Reno: University of Nevada, 2010. 

Vol 3. 

Článek posuzuje rizika přepravy nebezpečných látek jak pro železniční přepravu, tak 

i pro silniční. Definuje výhody přepravy nebezpečných látek po železnici, a to přednostně 

z pohledu zajištění bezpečnosti. Uvádí některé pokroky v technologiích a postupech 

z oblasti bezpečnosti železniční přepravy nebezpečných látek v USA.  

 

BRANSCOMB, Lewis M., FAGAN, Mark, AUERSWALD, Philip, ELLIS, Ryan N., 

BARCHAM, Raphael. Rail Transportation of Toxic Inhalation Hazards: Policy 

Responses to the Safety and Security Externality. Cambridge: Harvard Kennedy 

School, 2010. RPP-2010-01 

Článek se zabývá nebezpečnými toxickými látkami, které při vdechnutí mohou způsobit 

poškození organismu. Hodnotí rizika přepravy takovýchto látek po železnici, a to 

i s odrazem na celkové náklady přepravy. Popisuje komplikace nehod s přítomností 

toxických látek a uvádí tři příklady takovýchto nehod. Zabývá se také otázkou možného 

terorismu na vozy této přepravy. Obsahuje také strategii na snižování rizik.  
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky 

K ucelenému pohledu na bezpečnost přepravy nebezpečných látek po železnici je zapotřebí 

seznámení se se základními pojmy z této oblasti. Nezbytnou součástí problematiky je také 

pochopení základních právních aspektů, norem a jiných dokumentů, které přepravu 

po železnici definují a ucelují. V neposlední řadě je nutno znát železniční dopravu jako 

takovou, její síť i subjekty, které ji využívají. Důležitým aspektem jsou také aktuální 

bezpečnostní hrozby, opatření přepravy i opatření pro přepravu nebezpečných látek. 

2.1 Terminologický rámec 

V oblasti přepravy nebezpečných látek po železnici se vyskytuje celá řada specifických 

termínů, které jsou z důvodu jejich jednoznačného chápání objasněny v následujícím textu. 

Bezpečnostní plán – samostatný dokument, který slouží k zajištění bezpečnosti 

přepravovaných nebezpečných látek před jejich možným zneužitím. Obsahuje postupy 

konkrétních odpovědných osob v případě narušení bezpečnosti. Zpracovává se na centrální 

úrovni, ze které se pak upravuje na jednotlivé místní úrovně. [31] 

Interní nouzový plán pro seřaďovací stanice – vychází ze směrnice Správy železniční 

dopravní cesty [31] jako samostatný dokument, který slouží ke snížení rizik vzniku 

mimořádných událostí při přepravě nebezpečných látek po železnici. Koordinuje činnosti 

všech zúčastněných subjektů během zásahu i likvidace škod případné mimořádné události. 

V legislativě České republiky se častěji užívá pojmu interní nouzový plán pro vlakotvorné 

železniční stanice. Oba pojmy jsou obsahově totožné. Mezi vlakotvorné stanice patří ty, 

na kterých je umožněno vytvářet vlakové soupravy a ty, které jsou příslušným oblastním 

ředitelstvím za ně označeny. 

Dráha – je podle zákona o dráhách [52] cesta a určený prostor kolem ní, které jsou určeny 

k pohybu drážních vozidel, včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti 

a plynulosti drážní dopravy. 

Železniční stanice – je místo na trati s kolejovým rozvětvením umožňujícím křižování 

a předjíždění vlaků a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb [7]. Je to 

základní organizační útvar dráhy pro železniční dopravní i přepravní provoz [31]. 
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Mezistaniční úsek – je trať bez jakéhokoliv zřetele. Je to úsek mezi jednotlivými 

železničními stanicemi. Je rozdělen na traťové oddíly. [7] 

Mimořádná událost v drážní dopravě – je podle předpisu Správy železniční dopravní 

cesty [20] závažná nehoda, nehoda nebo ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo 

narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost 

osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí. Mimořádnou 

událostí může být mimo jiné únik nebo ohrožení bezprostředním rizikem úniku 

nebezpečné věci při její přepravě po železnici, které není závažnou nehodou nebo nehodou.  

Závažná nehoda v drážní dopravě – je srážka nebo vykolejení drážních vozidel, 

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

na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu [7]. 

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

dopravy s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody [7]. 

Ohrožení v drážní dopravě – jiné mimořádné události v drážní dopravě [7]. 

Překážka na dopravní cestě – každé těleso nebo zvíře nacházející se v průjezdném 

průřezu dráhy, které bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní 

dopravy [20]. 

Přeprava – přemisťování nebezpečných látek po dráze. Zohledňuje i nutnost zastávek 

vlakové soupravy, dobu uložení nebezpečných látek ve vozech, cisternách i kontejnerech 

a také i krátké dočasné skladování nebezpečných látek za účelem překládky, nakládky 

a vykládky. [31] 

Nebezpečná látka – je podle zákona o prevenci závažných havárií [43] vybraná 

nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, které jsou uvedené v příloze tohoto 

zákona nebo splňující kritéria stanovená v příloze. K tomuto seznamu patří i látky, 

u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. Podle Řádu 

pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí [23] je to látka, jejíž přeprava je 

řádem vyloučena, nebo připuštěna pouze za speciálních podmínek. Omezení se ale netýkají 

pouze nebezpečných látek, ale i směsí a předmětů z nich vyrobených. Za nebezpečné se 

považují i nevyčištěné prázdné vozy a obaly. V terminologii drah se častěji vyskytuje 

pojem „Nebezpečné věci“. V obou termínech však nejsou znatelné obsahové rozdíly. 
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Vysoce rizikové nebezpečné látky – jsou látky, u kterých se díky jejich vlastnostem 

předpokládá potenciál zneužití látky při teroristickém útoku, a které by při případném 

zneužití mohly způsobit vážné důsledky na životech i majetku [31]. 

Bezpečnostní list – souhrn identifikačních údajů o výrobci či dovozci nebezpečné látky, 

o vlastnostech látky, o ochraně zdraví člověka nebo životního prostředí [2]. 

UN kód – čtyřmístné identifikační číslo látky. Slouží k rychlé identifikaci přepravované 

látky. [31] 

2.2 Právní úprava, interní dokumenty a technické normy 

Tato kapitola nastiňuje základní právní úpravu, vnitřní směrnice Správy železniční 

dopravní cesty a další dokumenty, které upravují přepravu nebezpečných látek 

po železnici. 

Zákon č. 266 ze dne 14. prosince 1994 o dráhách, ve znění pozdějších předpisů [52] 

upravuje podmínky pro stavbu železničních drah, pro stavby dráhy i pro stavby na dráze. 

Stanovuje požadavky na provozování dráhy a na provozování drážní dopravy. Dále tento 

zákon definuje také práva a povinnosti zainteresovaných či jinak podílejících se osob 

a dalších subjektů na drážní dopravě. Určuje působnost státní správy a státního dozoru 

v oblasti železničních drah. 

Zákon č. 59 ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů [43] vymezuje podmínky při vzniku havárie a úkoly prevence závažných havárií. 

Stanovuje také některé technické bezpečnostní zařízení, zásady bezpečnosti práce 

a mimořádná opatření. 

Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 49 ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti 

železnic Společenství [28], která je platná pro všechny členské státy Společenství 

evropských železnic a infrastrukturních společností (CER), se vztahuje na železniční 

systém v těchto státech, jeho rozvoj a zajišťování bezpečnosti železnic. Definuje společné 

bezpečnostní ukazatele, bezpečnostní metody a cíle. Stanovuje také podmínky vydání 

osvědčení o bezpečnosti provozovatele. Zabývá se i problematikou údržby vozů. 

Pro všechny oblasti definuje bezpečnostní orgán a jeho úkoly. 
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Nařízení vlády č. 1/2000 ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou 

drážní nákladní dopravu [15] upravuje podmínky pro přepravu věcí nebo zvířat 

po železnici a vylučuje některé věci z přepravy po železnici. Zabývá se i přepravnou 

nebezpečných věcí po železnici.  

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173 ze dne 22. června 1995, kterou se vydává 

dopravní řád drah [36] upravuje pravidla pro provozování dráhy podle jejího zařazení, 

zabezpečení drah a jejich obsluhu, pravidla pro organizování drážní dopravy podle druhu 

dráhy a požadavky na jízdní řády jednotlivých drah. 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177 ze dne 30. června 1995, kterou se vydává 

technický a stavební řád drah [37] stanovuje technické podmínky členění železničních 

drah, způsob jejich označování, zabezpečení a technický stav drah a to i při křížení dráhy 

s pozemní komunikací. Dále definuje rozsah a podmínky technických zkoušek. 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 376 ze dne 17. června 2006 o systému bezpečnosti 

provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí 

na dráhách [38] definuje základní prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování 

dráhy a drážní dopravy, postup při vzniku mimořádných událostí na železnici, způsob 

jejich ohlašování, základní opatření v místě nehody a způsob šetření událostí. 

Dopravní a návěstní předpis Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 

odboru základního řízení provozu z roku 2013 [7] obsahuje základní sumář pokynů 

pro provozování dráhy, určuje minimální předpoklady u zaměstnanců dopravní služby 

a další obecné požadavky o dopravní službě. Mimo jiné upravuje také podmínky 

a používání jednotlivých druhů návěstidel, řazení vlaků, jejich jízdní řády, omezení 

rychlostí, posuny vozů a další technické aspekty dopravy. Také se zabývá mimořádnostmi 

na dráze a možnostmi jejich řešení. 

Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správy železniční dopravní cesty, 

státní organizace, odboru bezpečnosti provozování dráhy z roku 2008 [20] upravuje 

způsob ohlašování mimořádných událostí na dráze, způsob jejich šetření a povinnost 

evidence událostí. 

Směrnice SŽDC č. 112 ze dne 26. listopadu 2014 pro plnění povinností provozovatele 

železniční infrastruktury podle RID Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace, odboru bezpečnosti a krizového řízení [31] uvádí povinnosti provozovatele 
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železniční infrastruktury. Definuje minimální požadavky na strukturu interních nouzových 

plánů pro seřaďovací nádraží a bezpečnostních plánů stanic, jež vyplývají z Řádu 

pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí [23]. Stanovuje také způsob jejich 

zpracování, aplikace, realizace a podmínky aktualizace. Obsahuje také kapitolu zaměřenou 

na školení zaměstnanců a kapitolu pro hlášení o mimořádné události.  

Směrnice SŽDC č. 103 ze dne 30. května 2013 pro řešení ekologických škodních 

událostí Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, odboru 

provozuschopnosti upravuje řešení ekologických mimořádných událostí. Specifikuje 

zásady nakládání s nebezpečnými látkami a možnosti zneškodňování ekologických havárií 

na dráze. Směrnice je vydána prvotně pro zajištění povinností vyplývajících ze zákona 

o vodách [50]. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2015 Sb. m. s [27] o přijetí změn Řádu 

pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C 

k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), kterým se přijímají poslední 

změny v Řádu RID. Tyto změny vstoupili v platnost 1. ledna 2015 a jsou platné 

i pro Českou republiku. 

Prohlášení o dráze celostátní a regionální, platné pro přípravu jízdního řádu 2016 

a pro jízdní řád 2016 Správy železniční dopravní cesty, státní organizace z roku 2014 

[19] upravuje přístupové požadavky pro drážní dopravu, vydávání licencí, bezpečnostních 

certifikátů, přidělování kapacit dopravních cest a podmínky smluvních záležitostí. Také 

stanovuje podmínky pro přepravu mimořádných zásilek a nebezpečných věci. 

2.3 Deskripce železniční dopravy v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj pokrývá hustá síť železničních drah, po které se denně přepravují 

stovky osob a mnoho tun nákladu. Územím Moravskoslezského kraje prochází dva 

tranzitní koridory spojující Polsko s Rakouskem a Slovensko s Německem, dva Evropské 

nákladní koridory a několik regionálních tratí a soukromých firemních vleček 

(viz obrázek 1). Železniční síť se tak stala nezbytnou součástí života místních obyvatel, ale 

i potřebnou součástí provozu mnoha firem. 
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Obrázek 1: Vyznačení území Moravskoslezského kraje na železniční mapě [19] 

2.3.1 Železniční síť 

Základní jednotkou železniční sítě je dráha. Dráhou se označuje cesta, která je určena 

k pohybu drážních vozidel. Do tohoto pojmu se zahrnují i potřebná pevná zařízení 

k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Provozuschopnou dráhou je taková 

dráha, jejíž technický stav zajišťuje bezpečné a plynulé provozování drážní dopravy. 

Vlastníkem dráhy je nejčastěji stát, zastoupený státní organizací Správa železniční 

dopravní cesty, pro podmínky kraje pak oblastní ředitelství Správy železniční dopravní 

cesty (pro Moravskoslezský kraj je to Oblastní ředitelství Ostrava). Dráhy se dělí 

z hlediska významu, účelu a technických podmínek do čtyř kategorií [52]: 

 celostátní dráha – slouží k mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě; 

 regionální dráha – je dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné 

železniční dopravě; 
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 vlečka – dráha místního významu, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo 

jiného podnikatele; 

 speciální dráha – dráha jiného významu, např. dráha sloužící k zabezpečení dopravní 

obslužnosti obce. 

Železniční síť není tvořena pouze dráhou. K dráze neodmyslitelně patří také veškeré stavby 

v okolí dráhy. Zákon o dráhách [52] rozlišuje dva druhy takovýchto staveb, a to stavby 

dráhy a stavby na dráze. Stavbou dráhy je taková stavba, které je určena k pohybu drážních 

vozidel a také stavba, která např. rozšiřuje, doplňuje, nebo zabezpečuje dráhu. Všechny 

ostatní stavby, které se nachází v obvodu dráhy, se nazývají stavby na dráze, toto označení 

platí na všechny stavby, bez ohledu na účel jejich užití. Vymezení obvodu dráhy je dále 

rozepsáno v kapitole 2.4.2. 

Dalšími jednotkami na železniční síti jsou jednotlivé dopravny. Dopravní a návěstní 

předpis Správy železniční dopravní cesty [7] uvádí mnoho druhů zastávek, stanic a nádraží. 

Základním a obsahově nejmenším termínem je pojem zastávka. Ta slouží výhradně 

pro nástup a výstup cestujících. Železniční stanicí je pak dopravna s kolejovým 

rozvětvením, která umožňuje křižování a předjíždění vlaků a poskytuje cestujícím 

stanovený rozsah přepravních služeb. Speciální dopravnou je tzv. seřaďovací nádraží. Toto 

nádraží slouží k manipulaci s jednotlivými vozy či se skupinami vozů mezi jednotlivými 

nákladními vlaky. Jedná se přitom o nádraží, které je stavebně a technologicky uzpůsobeno 

pro provedení velkého množství těchto operací. Shodným termínem pro seřaďovací 

nádraží je výraz vlakotvorná stanice. Jejich seznam uvádí Prohlášení o dráze [19], které 

uvádí celkem 51 stanic označených jako seřaďovací nádraží. Pro Moravskoslezský kraj 

jsou to například stanice Bohumín, Český Těšín, Krnov, Opava-Východ, Ostrava-Kunčice 

a Studénka.  

2.3.2 Správa železniční dopravní cesty 

Jak již bylo zmíněno výše, provozovatelem celostátních a regionálních drah je státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty (Správa). Správa je dominantním zástupcem 

vlastníka (České republiky) a provozovatelem železničních drah. V současné době je 

vlastníkem většiny železničních tratí na území České republiky stát, zastoupený již 

zmíněnou státní organizací Správa železniční dopravní cesty. Tato organizace provozuje 

9 468 km železničních tratí, ostatní subjekty provozují asi necelých 100 km tratí [33]. 
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Jedním z ostatních vlastníků dráhy je i Moravskoslezský kraj, který vlastní novou 3 km 

dráhu Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport.  Mimo koleje Správa provozuje také veškeré 

jejich technické vybavení, veškerá návěstidla, světelné signalizace, výhybky apod. Správa 

je také správcem všech pozemků v obvodu dráhy a ze zákona [52] o dráhách zodpovídá 

za bezpečnost v ochranném pásmu dráhy (viz kapitola 2.4.2). 

Správa železniční dopravní cesty je ve smyslu zákona o dráhách [52] státní organizace, 

jejímž úkolem je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah 

regionálních ve vlastnictví státu. Zabezpečuje jejich provozuschopnost, modernizaci 

a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. 

Předmětem činnosti organizace je také zajišťování údržby a opravy železniční dopravní 

cesty, příprava podkladů pro sjednávání dalších závazků, stanovování kapacit železničních 

dopravních cest, kontrola jejího užívání a kontrola provozu a provozuschopnosti dráhy. 

Správa na svých stránkách [33] uvádí seznam dopravců, kteří provozují svoji činnost 

na sítí Správy železniční dopravní cesty. K datu 6. 2. 2015 zde uvádí 24 subjektů osobní 

přepravy a 93 subjektů přepravy nákladní. 

Základními orgány Správy jsou Správní rada, Výbor pro audit a Generální ředitel. Jako 

pracovní orgán má Správa svou bezpečnostní radu, která projednává a koordinuje přípravy 

na řešení krizových situací. Pro provádění opatření při řešení krizových situací má Správa 

také krizový štáb, který se transformuje z bezpečnostní rady. Ten koordinuje tyto činnosti 

s cílem eliminace nebo zmírnění vzniklé krizové situace a jejich následků. Krizový štáb 

projednává i otázky týkající se zajištění chodu železniční dopravní cesty v krizovém 

období. Organizačně se Správa dělí na příslušná oblastní ředitelství, Stavební správy, 

Správu železniční energetiky, Správu železniční geodezie, Technickou ústřednu dopravní 

cesty, Centrální dispečerské pracoviště a Centrum sdílených služeb. Ke své práci má 

Správa i několik jednotek Hasičské záchranné služby. [17] 

Oblastní ředitelství Správy železniční dopravní cesty 

Oblastní ředitelství jsou územními jednotkami Správy železniční dopravní cesty. Oblastní 

ředitelství sídlí v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze a Ústí nad Labem. 

Pro Moravskoslezský kraj je úřadem Správy oblastní ředitelství Ostrava. Všechna oblastní 

ředitelství jsou přímo řízené generálním ředitelstvím. [17] 
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Základním posláním oblastních ředitelství je zabezpečovat činnosti spojené se zajištěním 

provozuschopnosti a provozování dráhy podle zákona o dráhách [52]. Dalším úkolem jsou 

také činnosti spojené s organizováním a řízením drážní dopravy, jako např. [17]: 

 správa a kontrola stavu železniční dopravní cesty, včetně budov, staveb a zařízení s ní 

souvisejících; 

 zajišťování schválených výlukových akcí; 

 zajišťování bezpečného provozu; 

 zajišťování požadovaného stavu a podmínek provozu elektrických zařízení; 

 zabezpečování požární ochrany ve všech prostorách; 

 realizování zásad ochrany životního prostředí (zejména v oblastech odpadového 

hospodářství, vodního hospodářství a havarijních plánů, ochrany ovzduší, přírody 

a krajiny); 

 vedení požadované evidence a statistik dopravních výkonů jednotlivých dopravců; 

 provádění odborných zkoušek a školení. 

Územní obvod Oblastního ředitelství Ostrava je vyznačen na obrázku 2. Ve srovnání 

s územím Moravskoslezského kraje (Obrázek 1) je patrné, že hranice obvodu Oblastního 

ředitelství Ostrava byly dohodou zjednodušeny podle jednotlivých tratí.  
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Obrázek 2: Vyznačení území Oblastního ředitelství Ostrava na železniční mapě [19] 

Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty 

Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty je od roku 2008 novým 

pojmem. Do té doby to byla hasičská záchranná služba Českých drah, a.s. jako jednotka 

Hasičského záchranného sboru podniku. Počátky práce této jednotky lze dohledat již 

od roku 1953. Její činnost se skládala převážně z technické pomoci (43 %), dopravních 

nehod (13 %) a úniků přepravovaných látek (10 %). Zánik jednotky Českých drah je 

datován na 30. 6. 2008. Nástupcem se stala Hasičská záchranná služba Správy železniční 

dopravní cesty, jejímž zřizovatelem je nyní státní organizace. [13] 

Správa železniční dopravní cesty má pro svou práci celkem 14 jednotek Hasičské 

záchranné služby a to v Brně, České Třebové, Českých Budějovicích, Chomutově, Chebu, 

Havlíčkově Brodě, Kralupech nad Vltavou, Liberci, Nymburku, Ostravě, Plzni, Praze, 

Přerově a Ústí nad Labem. Za rok 2013 Hasičská záchranná služba Oblastního ředitelství 

Ostrava vyjela 459krát (z toho 37 požárů, 120 dopravních nehod, 14 úniků látek, 

279 technických havárií, 9 planých poplachů). [8] 
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Základním posláním jednotky je v případě potřeby provést požární zásah na zařízení 

železniční infrastruktury, provést záchranné práce při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech vzniklých při provozu železnice, provést zásah pro zajištění 

bezpečného stavu trakčního vedení, provést zásah při likvidaci následků mimořádných 

událostí na železnici a spolupráce s hasičskými záchrannými sbory krajů při pomoci 

u mimořádných událostí mimo železnici. Jednotka hasičské záchranné služby je podle 

organizačního řádu [17] zařazena ve smyslu zákona o požární ochraně [46] 

do integrovaného záchranného systému České Republiky. Plní tak úkoly vyplývající 

ze zařazení do systému bezpečnosti provozování dráhy a systému bezpečnosti provozování 

drážní dopravy a při přípravě žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele. 

2.3.3 Další subjekty železniční přepravy 

V této kapitole jsou popsány vybrané hlavní subjekty, které se podílí či jinak účastní 

na železniční přepravě. Drážními správními úřady jsou podle zákona o dráhách [52] 

především Ministerstvo dopravy, Drážní inspekce a Drážní úřad.  

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo dopravy jako drážní správní úřad rozhoduje spolu s dalšími úřady o zařazení 

železniční dráhy do příslušné kategorie či změně zařazení dráhy. Po dohodě 

s Ministerstvem obrany může vydat rozhodnutí o zrušení celostátní nebo regionální dráhy. 

Ministerstvo je také odvolacím orgánem pro správní řízení ve věcech podle zákona 

o dráhách [52] a to nejčastěji proti rozhodnutí Drážního úřadu a Drážní inspekce.  Také 

uplatňuje svá stanoviska k politice územního rozvoje a k územně plánovací dokumentaci 

z hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah. [19] 

Drážní úřad 

Nejvýznamnějším orgánem státní správy na úseku drážní dopravy je Drážní úřad. Ten je 

právně zakotven v zákoně o dráhách [52]. Z hlediska organizace státní správy je možné jej 

charakterizovat jako jiný správní orgán s celostátní působností řízený Ministerstvem 

dopravy. V čele Drážního úřadu stojí ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem dopravy. 

V současné době je Drážní úřad rozčleněn do tří sekcí a to stavební, technická a provozní 

sekce. Drážní úřad je obecným regulačním orgánem veřejné správy na úseku drah. Zároveň 

na tomto úseku vykonává i správní dozor a to v rozsahu, který není svěřen Drážní inspekci 

či jinému správnímu orgánu. [14] 
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Drážní úřad je speciálním stavebním úřadem pro stavby dráhy a stavby na dráze 

(viz kapitola 2.3.1). Rozhoduje o vydání úředních povolení pro provozování dráhy, 

o udělení licencí pro provozování drážní dopravy, vydává osvědčení o bezpečnosti 

provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, vydává a odejímá licence strojvedoucího, 

průkazy způsobilosti osob k řízení drážních vozidel, průkazy způsobilosti určených 

technických zařízení drážních vozidel, osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění 

revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu. Dále také ukládá 

pokuty podle stavebního zákona [47] a zákona o dráhách [52] a vykonává státní stavební 

dohled a státní dozor ve věcech drah. Pro přepravu nebezpečných látek po železnici je 

Drážní úřad pověřený Ministerstvem dopravy a vydává oznámení pro zajištění jednotných 

postupů podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí [23]. Více 

o Řádu RID v kapitole 2.6.2. [19] 

Drážní inspekce 

Drážní inspekce jako správní úřad byla zřízena zákonem o akciové společnosti České 

dráhy [44], který mimo jiné novelizoval zákon o dráhách [52]. Vznikla v souvislosti 

s dělením původních Českých drah, s. o (ČD). Jedním z jejich orgánů byl generální 

inspektor řídící generální inspekci ČD, s. o. Přestože věcná působnost generální inspekce 

ČD, s. o. uvnitř organizace byla širší a spadala do ní například i kontrola hospodaření, lze ji 

považovat za předchůdkyni současné Drážní inspekce. S ohledem na zánik původní státní 

organizace byla tedy inspekční činnost vyčleněna do správního orgánu Drážní inspekce. 

Jedná se o organizační složku státu podřízenou Ministerstvu dopravy. Vnitřně se Drážní 

inspekce člení na ústřední inspektorát a oblastní inspektoráty. V čele pak stojí generální 

inspektor jmenovaný a odvolávaný vládou na návrh ministra dopravy.  [14] 

Drážní inspekce provádí zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí 

v drážní dopravě, zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní 

dopravy, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání a vyžaduje 

odstraňování a nápravu takovýchto nedostatků u jejich původců a ukládá opatření k jejich 

odstranění či nápravě. Také provádí kontrolu plnění uložených opatření a vykonává státní 

dozor ve věcech drah. K tomuto účelu disponuje standardními dozorčími pravomocemi. 

Obvyklými dozorovanými subjekty jsou provozovatelé drah a drážní dopravy. 

Do působnosti Drážní inspekce spadají všechny dráhy v České republice, tedy nejen dráhy 

železniční. [14, 19] 
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České Dráhy, a.s.  

České dráhy, akciová společnost jsou největším národním dopravcem. V současné době 

mají postavení provozovatele železniční dopravy na dráhách provozovaných Správou 

železniční dopravní cesty (SŽDC). Na provozování těchto drah se však již nijak nepodílí. 

Na rozdíl od ostatních dopravců na síti SDŽC jsou České Dráhy vlastníkem některých 

nemovitostí přímo souvisejících s provozem těchto drah, případně i tvořících jejich 

součást. České Dráhy mimo jiné upravuje zákon o akciové společnosti České Dráhy [44]. 

Akcie společnosti vlastní Česká republika a jejich převoditelnost je tak vázána na  souhlas 

vlády České republiky. Oba subjekty, tedy jak České Dráhy, tak i Správa železniční 

dopravní cesty jsou členy Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností 

(CER) a Mezinárodní železniční unie (UIC). [14] 

ČD Cargo, a.s.  

Jako nejvýznamnějšího nákladního přepravce na železniční sítí v České republice lze 

označit akciovou společnost ČD Cargo. Objemem přepravovaného zboží patří mezi pět 

největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Společnost vznikla jako 

dceřiná společnost Českých drah, a.s. dne 1. prosince 2007. Cargo přepravuje širokou 

škálu zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů či 

mimořádných zásilek. ČD Cargo má tyto dozorčí orgány: dozorčí radu a představenstvo, 

výbor pro audit. V čele společnosti je generální ředitelství. Má celkem 6 provozních 

jednotek a to v České Třebové, Českých Budějovicích, Praze, Ústí nad Labem, Brně 

a Ostravě. [14] 

2.4 Bezpečnost železniční přepravy v Moravskoslezském kraji 

Za rok 2013 se podle výroční zprávy Drážní inspekce [41] na dráhách 

v Moravskoslezském kraji stalo celkem 178 mimořádných událostí, z toho 95 na celostátní 

dráze, 18 na regionální dráze a 65 na vlečkách. Zpráva také uvádí, že z celkového počtu 

mimořádných události na železničních dráhách po celé České republice je příčina na straně 

provozovatele dráhy v 47,4 % případů (z toho 27,3 % na straně lidského činitele a 20,1 % 

z důvodu technické závady).  
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2.4.1 Aktuální bezpečnostní hrozby 

Správa železniční dopravní cesty v rámci práce na úpravě bezpečnostního plánu zohlednila 

všechny potenciální hrozby týkající se železniční přepravy. V první fázi byly pouze 

přebrány hrozby z Bezpečnostní strategie České republiky [4]. Uvedené bezpečnostní 

hrozby jsou aktuální a obecně platné pro všechny oblasti v České republice, tedy 

i pro provozování železniční infrastruktury. Těmito bezpečnostními hrozbami jsou [8, 12]: 

 terorismus; 

 proliferace zbraní hromadného ničení a jejich nosičů; 

 kybernetické útoky; 

 nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí; 

 negativní aspekty mezinárodní migrace; 

 organizovaný zločin a korupce; 

 ohrožení funkční kritické infrastruktury; 

 přerušení dodávek strategických surovin nebo energie; 

 pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události. 

Avšak v souvislosti s provozováním železniční infrastruktury vzniká při běžné činnosti 

řada dalších bezpečnostních rizik typických zejména pro tuto oblast. Seznam základních 

bezpečnostních rizik při provozování dráhy je uveden v tabulce 1. Při přepravě 

nebezpečných věcí je třeba také zdůraznit nebezpečí odcizení nebo zneužití 

přepravovaných nebezpečných věcí. V jehož důsledku může dojít k ohrožení života či 

zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. [8] 

Tabulka 1: Přehled základních bezpečnostních hrozeb při provozování dráhy [8] 

P. č. Bezpečnostní hrozby 

1 Železniční přejezd 

2 Pohyb osob v prostorách dráhy přístupných veřejnosti 

3 Pohyb osob v místech veřejnosti nepřístupných 

4 Vliv lidského činitele na provozování dráhy 

5 Požár v ochranném pásmu dráhy 

6 Vady materiálu a jednotlivých prvků 

7 Nevhodná technologie provozování dráhy 
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7.1 Nesprávně zpracované technologie 

7.2 Porušení zpracovaných technologií ze strany zaměstnanců 

8 Vnější neovlivnitelné jevy 

8.1 Počasí (silný vítr, vichřice, orkán, průtrž mračen, povodně, zátopy, bouřky) 

8.2 Přerušení dodávek nasmlouvaných energií, zejména elektřiny 

8.3 Sebevrazi 

8.4 Krádeže, sabotáže, atentáty, útoky na drážní vozidla či zaměstnance 

8.5 Zvěř a jiné zvířata v provozované železniční dopravní cestě 

8.6 
Překážky na železniční dopravní cestě způsobené vlivem lidského činitele nebo 

neovlivnitelnými jevy 

9 Činnosti přepravců v místech všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí 

10 Činnosti dopravců na dráze provozované Správou železniční dopravní cesty 

10.1 
Provoz jejich technických prostředků (hnacích vozidel, ostatních drážních 

vozidel a další techniky) 

2.4.2 Stávající opatření bezpečnostních hrozeb 

První bezpečnostní opatření lze nalézt v zákoně o dráhách [52]. Ten ukládá vlastníkům 

dráhy povinnost zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její 

provozuschopnost. Dále jim také ukládá povinnost pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy. 

Pokud není vlastníkem dráhy celostátní nebo dráhy regionální stát a vlastník dráhy není 

schopen zajistit její provozuschopnost, je povinen dráhu nabídnout státu k jejímu 

odkoupení. Jménem státu pak jedná Ministerstvo dopravy.  

Dalším subjektem je provozovatel dráhy. Provozovatelem dráhy je licencovaný dopravce, 

který primárně odpovídá za přepravu zásilek. Ten musí mít ke dni zahájení provozování 

celostátní nebo regionální dráhy osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Osvědčení 

o bezpečnosti provozovatele dráhy vydává drážní správní úřad na základě žádosti 

provozovatele dráhy na dobu 5 let. Provozovatelům pak stejný zákon [52] ukládá například 

povinnost provozovat dráhu pro potřeby drážní dopravy a zajistit způsobilost osob, které 

provádí provozování dráhy. Zákon jim také ukládá finančně zajistit provozování dráhy 

a její bezpečnost, poskytovat drážnímu správnímu úřadu potřebné informace. 

Dalším opatřením bezpečnosti železniční dopravy je také vymezení obvodu dráhy a jeho 

specifických pravidel. Obvod dráhy je území, které je určené příslušným územním 
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rozhodnutím jako území určené pro stavbu dráhy. U celostátní a regionální dráhy je toto 

území vymezeno svislými plochami, které vedou hranicí pozemku, který je určen 

pro umístění dráhy a jejího dalšího vybavení (např. pro údržbu). U ostatních drah je toto 

území vymezeno svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje, krajního vodiče 

trakčního vedení, nebo od hranice pozemku určeného k umístění dráhy. Nejméně však 

1,5 m od vnějšího okraje stavby dráhy. [52] 

Obvod dráhy má svá specifická pravidla. V obvodu dráhy nesmí nikdo bez povolení 

provozovatele dráhy provádět činnosti, které se považují za podnikání. Nesmí bez povolení 

vstupovat na dráhu a do jejího obvodu, pokud toto místo není označeno jako veřejnosti 

přístupné místo. Pokud se osoba nachází v obvodu dráhy, musí dbát na svoji bezpečnost, 

na pokyny provozovatele dráhy a nesmí svým jednáním ohrozit provozování dráhy či 

drážní dopravy. Veřejnosti jsou přístupná pouze tato místa na dráze a v jejím obvodu [52]: 

 místo, kde je dráha vedena po pozemní komunikaci (např. místo spojení vozovky 

a tramvajové koleje); 

 místo, kde se dráha kříží s pozemní komunikací (např. železniční přejezd); 

 prostor určený pro veřejnost, pro nástupiště, pro přístupové cesty k nástupištím, 

prostor v okolí drážních budov, ve kterých se poskytují přepravní služby (např. okolí 

stanic a zastávek); 

 veřejně přístupné účelové komunikace v obvodu dráhy (např. nadchody a podchody); 

 volné plochy vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy. 

Při vedení dráhy územím často dochází ke styku dráhy s cizím vedením. Tímto vedením 

mohou být např. energetické, vodovodní, stokové, telekomunikační či jiné sítě technického 

vybavení. Umístění těchto sítí do obvodu dráhy musí být schváleno projektovou 

dokumentací projednanou jako stavba v ochranném pásmu dráhy a na základě písemné 

dohody o zřízení věcného břemene mezi majitelem dráhy a provozovatelem sítě. 

Provozovatel sítě pak také zodpovídá za technický stav sítě, tak aby nedošlo k ohrožení 

života, zdraví a majetku obyvatel. V případě havárie takovéto sítě je provozovatel povinen 

vlastníka dráhy ihned informovat o této události a neprodleně stanovit nutné práce 

pro obnovu provozu dráhy. Po ukončení opravných činností musí uvést dráhu 

do původního provozuschopného stavu. [52] 
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Zvláštním případem je křížení dráhy s pozemní komunikací. Pokud je toto křížení 

umístěno v úrovni kolejí, musí být správně označeno a zabezpečeno. O tomto označování 

rozhoduje drážní správní úřad spolu s Policií ČR. Do této kategorie patří veškeré dopravní 

značky před přejezdy, světelné signalizace na přejezdu i zabezpečení přejezdu závorami. 

Při tomto křížení má vždy přednost drážní doprava před silniční. Přejezd je z pohledu 

železniční terminologie v obvodu dráhy a platí pro něj tedy zákaz vstupu a dalších činností. 

Pro účely styku dráhy s pozemní komunikací je přejezd označován jako veřejnosti 

přístupné místo. V případě, že přejezdem projíždí vlak (ať už se světelnou signalizací či 

bez ní), je toto území považováno za obvod dráhy a je tedy zde vstup zakázán. [8] 

Širším prostorem v okolí dráhy je ochranné pásmo. Ochranným pásmem dráhy je prostor, 

který po obou stranách dráhy ohraničuje pomyslná svislá plocha. Tyto plochy mají různé 

šířky u různých druhů kolejí [52]: 

 celostátní dráha a regionální dráha: 60 m od osy krajní koleje na oba směry, nejméně 

však 30 m od hranic obvodu dráhy; 

 celostátní dráha pro rychlosti větší než 160 km/h: 100 m od osy krajní koleje na oba 

směry, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy; 

 vlečky: 30 m od osy krajní koleje; 

 speciální dráhy: 30 m od hranic obvodu dráhy; 

 tunel speciální dráhy: 35 m od krajní koleje; 

 lanová dráha: 10 m od nosného lana, dopravního lana či osy krajní koleje; 

 tramvajová a trolejbusová dráha: 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejbusového drátu. 

 

Obrázek 3: Obvod dráhy a ochranné pásmo dráhy 
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V ochranném pásmu mohou některé činnosti probíhat jen se souhlasem drážního správního 

úřadu. Podobný systém ochrany dráhy v ochranném pásmu je využíván mimo jiné 

i v Singapuru [22]. Činnostmi, pro které je v ochranném pásmu potřeba zvláštní povolení, 

jsou [52]: 

 zřizování a provozování staveb; 

 hornická a důlní činnost; 

 provozování střelnice; 

 skladování výbušnin a nebezpečných odpadů; 

 zřizování osvětlení, které by mohlo být zaměnitelné se světly na návěstidlech. 

Majitelé pozemků a staveb v ochranném pásmu dráhy musí strpět vstup na svůj pozemek 

pro provozovatele dráhy a správce dráhy, kteří tam vstupují za účelem oprav, údržby, 

odstraňování následků událostí či odstranění překážek na dráze. Za stavu nouze či 

v naléhavém veřejném zájmu mohou použít i nemovitost v ochranném pásmu dráhy, nelze-

li situaci řešit jinak. Majitel nemovitosti je povinen strpět omezení vlastnického práva 

pro tyto účely. Tyto omezení jsou samozřejmě za úplatu [52]. 

Vlastníci nemovitostí v ochranném pásmu dráhy jsou také povinni strpět nutné práce 

na svých pozemcích a v okolí nemovitostí v případě vzniku nějakého nebezpečí. Těmito 

pracemi jsou [52]: 

 opatření k zabránění sesuvům půdy; 

 opatření k zastavení padání kamenů a hornin; 

 opatření proti lavinám; 

 opatření proti pádům stromů nebo jejich částí. 

Tyto opatření hradí a o jejich rozsahu rozhoduje drážní správní úřad. Pokud tyto stavy 

nevznikly výstavbou či provozem dráhy, ale byly způsobeny vlastníkem pozemku, hradí 

tyto náklady vlastník. Drážní správní úřad zjišťuje a mapuje všechny možná ohrožení 

drážní dopravy a stanovuje opatření k jejich nápravám. [52] 

Dráhu je třeba speciálně zabezpečovat hlavně při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách. Jedním takovým příkladem je zimní období a s ním spojené sněhové 

kalamity. Tyto opatření zajišťuje také provozovatel dráhy. Správa železniční dopravní 

cesty má pro tyto účely vypracovanou směrnici pro zabezpečení přípravy a průběhu 

provozování dráhy v zimních podmínkách [29]. Ta definuje tzv. štáb zimní ochrany 
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oblastního ředitelství, jeho podmínky, způsob aktivace, jeho obvod působení a další 

podmínky pro jeho činnost.  

Pro další nepříznivý vliv počasí má Správa železniční dopravní cesty vytvořeny např. 

povodňové plány. Ty obsahují základní přehled ohrožených objektů, možný rozsah jejich 

ohrožení, opatření k ochraně před povodněmi. [18] 

Zvláštním případem ochrany dráhy a také nejhůře řešitelným problémem bezpečnosti 

na dráze je kácení stromů v okolí dráhy, tedy v jejím ochranném pásmu. Pády stromů 

a větví do kolejiště jsou častou mimořádnou událostí na dráze, hlavně v zimních obdobích 

a za nepříznivých povětrnostních stavů. Správa železniční dopravní cesty provádí 

pravidelné prořezávání stromů v obvodu dráhy, tak aby větve stromů nezasahovaly 

do průjezdního pásma. Problémem ale nejsou jen větve v obvodu dráhy, ale i např. 30 m 

vysoký strom, který roste ve vzdálenosti 20 m od osy koleje. Při vyvrácení může dojít 

k jeho pádu do kolejiště a ohrožení tak drážní dopravy (viz obrázek 4). 

 

Obrázek 4: Nákres problematiky stromů v okolí drah [8] 

Účinným řešením by mohlo být vykácení všech takto rizikových stromů, ale tato možnost 

se zcela nelíbí orgánům pro ochranu přírody na úseku ochrany životního prostředí. 

V těchto případech musí Správa železniční dopravní cesty dávat návrh povolení ke kácení 

dřevin na příslušný úřad životního prostředí. Tento návrh obsahuje přesný seznam 

jednotlivých stromů, které by Správa chtěla vykácet a úřad se pak vyjadřuje jednotlivě 

ke každému stromu zvlášť. Většinou se ale tento úřad rozhodne ve prospěch stromů. 

V obvodu dráhy je kácení stromů povinností Správy, ovšem v ochranném pásmu dráhy je 
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to povinnost majitele pozemku, kteří ale většinou tuto povinnost zanedbávají a vznikají tak 

nepříjemné stavy a problémy. Tento stav, kdy jsou v rozporu zákony o dráhách [52] 

a zákon o ochraně přírody [45] je nadále neudržitelný a v současné době je řešen na úrovni 

ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí. Prioritou je, za šetrného vztahu 

k přírodě, zajistit především bezpečnost železničního provozu a chránit životy a zdraví 

osob a majetek na železnici. [8] 

Mimo výše zmíněné plány má Správa železniční dopravní cesty jako subjekt kritické 

infrastruktury pro potřeby řešení krizových situací vypracován plán krizové připravenosti 

subjektu kritické infrastruktury. Pro potřeby dalších mimořádných událostí zpracovává 

Správa také staniční řády jednotlivých stanic a havarijní plány stanic. Havarijní plán 

stanice se mimo jiné zabývá i událostí, při níž dojde k úniku nebezpečné látky 

(viz kapitola 2.6). [8] 

2.5 Deskripce nebezpečných látek 

Nebezpečnou látku definuje zákon o prevenci závažných havárií [43]. V drážních 

podmínkách se častěji vyskytuje pojem „nebezpečné věci“. Obsahově se tyto dva pojmy 

však neliší. Nařízení vlády [15] uvádí pod pojmem nebezpečné věci ty materiály, které by 

při přepravě mohly způsobit výbuch, požár, či další události, jako i zranění osob. 

Nebezpečné věci jsou uvedeny v úmluvě o mezinárodní železniční přepravě COTIF [6], 

která také upravuje podmínky jejich přepravy. Součástí této úmluvy je Řád 

pro mezinárodní železniční přepravu RID, jako přípojek C k této úmluvě, který ve své 

příloze obsahuje abecední seznam nebezpečných věcí. 

2.5.1 Identifikace nebezpečných látek 

Identifikace nebezpečných látek je důležitým faktorem například pro rychlé určení 

přepravované látky při zásahu u havárie s přítomností nebezpečné látky. Identifikace by 

měla záchranným složkám poskytnout možnost okamžitého zjištění druhu nebezpečí. 

Způsobů identifikace látek je mnoho. Příklad značení, které se používá pro železniční 

vozy, je vyobrazen na obrázku 5. 
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Obrázek 5: Značení vozů s nebezpečnou látkou 

K označování nebezpečné látky, která je ve voze převážena, se nejčastěji využívá 

kombinace Kemler kódu a UN kódu. Kemler kód je dvoumístná až třímístná kombinace 

čísel označující stupeň nebezpečí. Na obrázku 5 Kemler kód s číslem 22 v horním řádku 

oranžové tabulky definuje zchlazený zkapalněný plyn, dusivý. UN kód pak určuje druh 

chemické látky, podle identifikačního čísla, které charakterizuje skupinu látek 

s podobnými vlastnostmi. Na obrázku 5 je UN kód kombinace čtyři číslic v dolním řádku 

oranžové tabulky. Pro doplnění varovných tabulí s kódy je povinností přepravce podle RID 

[23] označit vůz výstražnými tabulkami ve tvaru čtverce postaveného na hranu. 

Na tabulkách jsou vyobrazeny grafické symboly pro jednotlivé druhy nebezpečí. 

Pro příklad na obrázku 5 je to zelený čtverec s grafickým zobrazením nehořlavého 

jedovatého plynu. Má informovat zasahující složky, že přepravovaná látka může být 

pod tlakem, může způsobovat omrzliny, že při zahřátí může vybuchnout a že při úniku 

látky hrozí nebezpečí udušení. [31] 

2.5.2 Bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami 

Při přepravě nebezpečných látek je třeba dodržovat pokyny pro bezpečné zacházení 

s nebezpečnými látkami a zmírňovat tak riziko havárií. Je nutno zohlednit riziko výbuchu, 
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požáru, nepředvídatelné reakce, či jiného negativního působení na člověka či na životní 

prostředí. Bezpečnostní list je soubor informací pro nakládání s nebezpečnými látkami 

a vypracovává ho osoba, která látku posílá na přepravu. Při zacházení s nebezpečnými 

látkami je také třeba myslet na fakt, že každá látka je nebezpečná jiným způsobem. Každá 

může u člověka poškozovat jinou část jeho organismu, nebo tělního systému. Každá látka 

také může jinak škodit životnímu prostředí. Podle těchto parametrů je pak nutno 

přistupovat k případným záchranným a likvidačním pracím a k individuální ochraně 

zasahujících složek a dalších zúčastněných osob. [34] 

Správa železniční dopravní cesty uvádí některé bezpečnostní pokyny a zásady 

pro nakládání s nebezpečnými látkami ve své směrnici č. 103 [30] pro řešení ekologických 

škodních událostí. Uvádí přesný seznam podmínek pro cizí subjekty, které chtějí 

na pozemcích a v prostorách SŽDC manipulovat s nebezpečnými látkami.  

2.5.3 Problematika havárií s přítomností nebezpečné látky 

Havárie je náhlá, částečně, nebo úplně neovladatelná, časově a prostorově ohraničená 

mimořádná událost [43]. Způsobí ohrožení životů obyvatel, jejich zdraví a majetku a také 

má negativní dopady na životní prostředí. Svým charakterem může způsobovat dopravní 

nehody, destrukci budov, úniky látek do prostředí, požáry, výbuchy atp. Přítomnost 

nebezpečné látky zhoršuje zdravotní stav okolního obyvatelstva a ohrožuje i členy 

záchranných složek. Některé látky mohou po reakci s jinou látkou (např. se vzduchem) 

vytvářet výbušné směsi či další nebezpečné kombinace. Životní prostředí v tomto případě 

nezhoršuje jen samotná havárie, ale i následné likvidační práce.  

Nejen pro ochranu životního prostředí je z pohledu přepravy nebezpečných látek důležité 

vytvořit prevenci s cílem zamezit vzniku havárie, respektive snižovat dopady a následky 

havárie. Životní prostředí potřebuje vyhledávat takové likvidační práce, které by byly 

šetrné k prostředí. Vyžaduje také následnou péči o obnovu narušeného prostředí. [34] 

Dalším pohledem na mimořádné události s přítomností nebezpečné látky může být pohled 

na dopady takovýchto událostí. Zajímavý pohled na problematiku dopadů poskytuje článek 

Environmental risk analysis of hazardous material rail transportation (Analýza rizik 

životního prostředí při přepravě nebezpečných látek po železnici). V tomto článku je 

vypracována analýza pro přepravu nebezpečných látek a je hodnocena ze strany nákladů. 

Hodnocen je i vliv na půdu, na podzemní vody i na obyvatelstvo. Zajímavou částí je 
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hodnocení obyvatelstva z pohledu možného vystavení nebezpečné látce, tak i na jejich 

evakuaci či náklady spojené s možným zpožděním. [26] 

Pro potřeby řešení havárii s přítomností nebezpečných látek postupují zaměstnanci Správy 

železniční dopravní cesty podle Směrnice SŽDC pro řešení ekologických škodních událostí 

[30]. Zde jsou definovány postupy po zjištění mimořádné události a postupy 

pro ohlašování havarijního úniku látky. Další kapitola upravuje zásahy u takovýchto 

událostí a metody odstraňování následků ekologické havárie. 

2.6 Stávající opatření pro přepravu nebezpečných látek 

Jedním ze základních materiálů pro úpravu přepravy nebezpečných látek po železnici je 

nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu [15], které 

poukazuje na opatření z mezinárodní úmluvy COTIF [6]. 

Pokud dopravce chce přepravovat nebezpečné zboží po železnici, musí k tomuto účelu 

ustanovit bezpečnostního poradce, pokud množství přepravovaného nákladu přesáhne 

50 tun za rok. Bezpečnostním poradcem je fyzická osoba odborně způsobilá 

pro zajišťování podmínek nakládky, přepravy a vykládky nebezpečných věcí. Jednou 

z podmínek způsobilosti bezpečnostního poradce je vykonání zkoušky. Úkolem poradce je 

kontrola dodržování stanovených opatření přepravy nebezpečných látek, podílení se 

na provádění vyšetřování mimořádných událostí z jeho oblasti působnosti a vypracovávání 

výročních zpráv. [15] 

Každá přeprava zboží musí mít nákladní list, který obsahuje údaje o stanicích na začátku 

a konci cesty, údaje o dodavateli a příjemci, o přepravovaném zboží a číslo vozů. 

Pro přepravu jaderných materiálů a radionuklidových zářičů musí být k nákladnímu listu 

odesílatelem přiloženo povolení k přepravě podle atomového zákona [42]. Havarijní plány 

konkrétních přeprav vytváří jejich přepravce. [15] 

2.6.1 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)  

Základním aspektem v oblasti přepravy nebezpečných látek po železnici je Úmluva 

o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Vznikla v roce 1980 v Bernu. Železniční 

přeprava v České republice se řídí těmito podmínkami od roku 1985. Evropská unie 

přistoupila k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě na základě rozhodnutí 
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Rady 2013/103/EU [24] ze dne 16. června 2011. Nejnovější změny v dodatku C Úmluvy 

přijímá Evropská unie rozhodnutím Rady 2014/327/EU [24]. Úmluva je plně v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy České republiky a se závazky vyplývajícími z jiných 

mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a to podle vyhlášky ministra 

zahraničních věcí [39]. Celá úmluva je sestavena ze základních bodů, tzv. přípojků. 

Přípojky jsou členěny následovně [6]: 

 přípojek A – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě 

osob – CIV; 

 přípojek B – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě 

zboží – CIM; 

 přípojek C – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí – RID; 

 přípojek D – Jednotné právní předpisy pro smlouvy o užívání vozů v mezinárodní 

železniční přepravě – CUV; 

 přípojek E – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání infrastruktury 

v mezinárodní železniční přepravě – CUI; 

 přípojek F – Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné 

a pro přijímání jednotných technických předpisů pro železniční materiál určený 

k používání v mezinárodní dopravě – APTU; 

 přípojek G – Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu 

určeného k používání v mezinárodní dopravě – ATMF.  

2.6.2 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) 

Oblastí přepravy nebezpečných látek se zabývá přípojek C Řád pro mezinárodní železniční 

přepravu nebezpečných věcí, tzv. RID [23]. Řád byl přijat sdělením Ministerstva 

zahraničních věcí, o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných 

věcí [27]. Definuje nebezpečné věci, které jsou z mezinárodní přepravy vyloučeny, nebo 

které pro přepravu musí splňovat zvláštní požadavky. Požadavky z tohoto řádu se řídí 

i železniční přeprava v České republice. Dále Řád definuje povinnosti provozovatele 

železniční infrastruktury. Ukládá jim především vypracování interních nouzových plánů 

pro seřaďovací nádraží a bezpečnostních plánů stanic. Důležitým úkolem je také hledání 

přiměřených opatření k zabránění vzniku škod či k jejich minimalizaci. Při vzniku 

mimořádné události má provozovatel povinnost neprodleně informovat zásahové jednotky 
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a sdělit jim veškeré potřebné informace. K tomu potřebuje mít zajištěn přístup k údajům 

o sestavě vlaků, čísle přepravy apod. Také ukládá příslušným orgánům povinnost 

vypracovat a doložit podrobnou zprávu o události, která spadá do podmínek podle RID. 

Zaměřuje se i na školení zaměstnanců podílejících se na přepravě nebezpečných látek.  

Řád dále obsahuje seznamy nebezpečných věcí, které spadají pod zvláštní ustanovení 

a k nim i jejich definovaná množství, ustanovení o používání obalů a cisteren, postupy 

při odeslání takovýchto materiálů, požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, nádob 

a cisteren a další podmínky přepravy, nakládky, vykládky a manipulace. [23] 

2.6.3 Havarijní plány stanic 

Pro případy všech havárií vytváří Správa železniční dopravní cesty havarijní plány stanic, 

které jsou přílohou staničního řádu stanice. Havarijní plán se pak vydává častěji ve verzi 

zjednodušeného havarijního plánu. Havarijní plány se zpracovávají podle § 39 odst. 2 

zákona o vodách [50]. V ostatních případech postačuje vypracovat ohlašovací povinnost 

formou zjednodušeného havarijního plánu. Ten je uložen v základní dopravní dokumentaci 

železniční stanice, na operačním středisku jednotky Hasičské záchranné služby Správy 

železniční dopravní cesty.  

Plán obsahuje pokyny pro telefonické vyrozumění v případě havárií. První povinností 

zaměstnance ve směně je postupovat podle Předpisu pro hlášení a šetření mimořádných 

událostí [20] a vyrozumět operační středisko příslušné jednotky. Operační středisko dále 

vyrozumí složky Integrovaného záchranného systému, dispečery oblastního ředitelství, 

Českou inspekci životní prostředí či provozovatele přidružených sítí. 

Podle havarijního plánu na místě zásahu provádí zásah primárně jednotka Hasičské 

záchranné služby Správy železniční dopravní cesty. Organizace likvidačních prací se pak 

odvíjí od majitele dopravní cesty. V případě vlastnictví státu toto provádí Správa 

železniční dopravní cesty. Práce na místě zásahu se také musí řídit předpisem pro řešení 

škodních událostí [30]. Pro zjednodušení prací na místě zásahu obsahuje tento plán 

grafickou dokumentaci stanice, s vyznačením inženýrských sítí, příjezdových komunikací, 

vodohospodářských zařízení a dalších důležitých objektů v okolí stanice. [11] 
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2.6.4 Bezpečnostní plán pro vysoce rizikové nebezpečné věci 

Bezpečnostní plán [3] pro vysoce rizikové nebezpečné věci (Bezpečnostní plán), který byl 

zpracován podle 1.10.3.2 RID [23] a který vstoupil v platnost 1. 7. 2011, je realizací 

preventivních opatření zaměřených na činnosti zaměstnanců Správy železniční dopravní 

cesty. Cílem Bezpečnostního plánu je vytvoření nezbytně nutných podmínek 

k minimalizaci možnosti zneužití vysoce rizikových nebezpečných věcí k teroristickým 

útokům a vzniku mimořádných událostí v souvislosti s přepravami nebezpečných věcí.  

Podobný systém bezpečnostních plánů je také nastaven v USA, kde jsou pravidelně 

hodnoceny pohyby nebezpečných materiálů, provozní postupy, zranitelnost infrastruktury 

a komunikačních a informačních systémů. Dle těchto informací vznikají bezpečnostní 

plány použitelné pro železniční nákladní dopravu. Jejich součástí je také soupis všech 

aktivit, jejich zranitelnost a soupis možných hrozeb a stupňů ohrožení. Konkrétní reakce 

na událost pak závisí na stupni ohrožení. Bezpečnostní plán je zde podroben pravidelným 

aktualizacím a kontrolám. [10] 

Tento Bezpečnostní plán je závazný pro všechny zaměstnance Správy železniční dopravní 

cesty, všechny její organizační jednotky a všechny smluvní subjekty zajišťující externí 

výkon činností a služeb pro Správu, na které se vztahují ustanovení RID. Definuje postupy 

pro zamezení možnosti napadení, poškození popř. zneužití zásilek, zvlášť vysoce 

rizikových nebezpečných věcí. Udává všem zainteresovaným osobám povinnost dodržovat 

bezpečnostní předpisy pro přepravu nebezpečných látek. Bezpečnostní plán obsahuje [3]: 

 seznam vysoce rizikových nebezpečných věcí; 

 úvod, základní pojmy; 

 prokazování totožnosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, příjemců 

a dopravců; 

 nebezpečné věci s vysokým potenciálem nebezpečnosti; 

 opatření ke snížení bezpečnostních rizik: 

školení zaměstnanců, 

bezpečnostní politika, 

provozní postupy, 

zařízení a zdroje ke snížení bezpečnostních rizik; 
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 povinnosti osob podílejících se na přepravách nebezpečných věcí s vysokým 

potenciálem nebezpečnosti; 

 postup v případě havárie (zpracování havarijních plánů); 

 školení; 

 povinnosti při přepravách vysoce rizikových nebezpečných věcí; 

 přílohy. 

2.7 Dílčí závěr 

Bezpečnost železniční přepravy nebezpečných látek podléhá řadě opatření právní úpravy 

České republiky a interních směrnic SŽDC. Jedná se o síť úkolů a povinností majitelů 

dráhy, provozovatelů dráhy i přepravců nebezpečných látek. Vedle dokumentů 

preventivního charakteru existují v této oblasti také materiály pro řešení mimořádných 

událostí vozů s nebezpečnou látkou. Zejména se jedná o Bezpečnostní plán pro vysoce 

rizikové nebezpečné věci [3], který je obecným návodem pro řešení událostí s přítomností 

takové látky. Dalším podkladem jsou havarijní plány stanic [11], které specifikují řešení 

mimořádných událostí na území dané stanice. 

Při mimořádné událostí s přítomností vysoce rizikové nebezpečné látky se využije jak 

bezpečnostní plán, tak i havarijní plán stanice. Bezpečnostní plán je pro tyto případy 

vypracován na obecné rovině a podklady z něj je nutné při události upravit na konkrétní 

podmínky každé stanice a sladit s požadavky havarijního plánu, který uvádí řešení všech 

mimořádných událostí v konkrétní stanici. Pro řešení havárie s přítomností nebezpečné 

látky, která neodpovídá zařazení mezi vysoce rizikové nebezpečné látky, se využije pouze 

havarijní plán stanice. Ten není blíže upraven pro potřeby speciálního zásahu 

u mimořádných událostí s nebezpečnou látkou. Taková událost se pak řeší stejnými 

postupy jako jiné mimořádné události na dráze a v obvodu stanice. 

Následující část práce se zabývá posouzením rizika přepravy nebezpečných látek, analýzou 

národních i nadnárodních bezpečnostních požadavků a analýzou stávajících opatření.  
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3 Metody zpracování práce 

V následující kapitole jsou rozepsány metody, které byly použity při zpracování této práce. 

Metody, které zde byly použity, lze rozdělit na obecné a specifické.  

3.1 Obecné metody 

Analýza využívá myšlenkové rozložení zkoumaného celku na jednotlivé části, určení 

podmínek jejich vzniku i vývoje. Identifikuje podstatné elementární části, odděluje je 

od těch nepodstatných a zkoumá jejich vzájemné vazby. [1] 

Syntéza spojuje a kombinuje jednotlivé části či prvky a vytváří jeden samostatný celek. 

Na základě výchozích zjištění se formulují závěry. Syntéza je opakem analýzy. [1] 

Indukce vytváří úsudek směřující od jednotlivých faktů k obecnému úsudku. Je to metoda 

vyvození obecného pravidla o určité pravidelnosti. [1] 

Dedukce postupuje systém od obecného úsudku k jednotlivým faktům. Je opakem 

indukce. [1] 

Komparace spočívá v porovnání dvou, nebo více faktorů. Jde převážně o přirovnání, 

srovnání či porovnání. Využívá stupňování přídavných jmen a příslovcí. [1] 

Verifikace umožňuje dokázání platnosti hypotézy, jde o potvrzení či ověřování správnosti 

a pravosti [1] 

3.2 Specifické metody 

FMEA (Failure Mode & Effects Analysis) je strukturovaná metoda, která umožňuje 

odhadovat možná rizika a jejich dopady. Princip metody je založen na pravděpodobnosti 

vzniku poruch, na jejich závažnosti a na snadnosti jejich detekce. Z těchto tří parametrů je 

vypočtena míra rizika, která po seřazení určí poruchy, na které je nutné se zaměřit. [35] 
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4 Analýza řešené problematiky 

Následující část práce je zaměřena na analýzu rizik železniční přepravy, které vychází 

z hodnocení rizik podle metody FMEA [9]. V další části této kapitoly jsou analyzovány 

požadavky zainteresovaných subjektů železniční přepravy a také stávající opatření 

přepravy po železnici. 

4.1 Posouzení rizika železniční přepravy nebezpečných látek 

Posouzení rizika je tvořeno základními kroky. Těmi jsou identifikace rizik, analýza rizik 

a jejich hodnocení. 

4.1.1 Identifikace rizik 

Na základě aktuálních hrozeb, které byly převzaty ze seznamu hrozeb Správy železniční 

dopravní cesty (viz Tabulka 1) a na základně údajů ze statistik mimořádných událostí 

na železnici [8] byla identifikována rizika železniční přepravy. Tabulka 2 představuje 

seznam rizik pro železniční přepravu a její účastníky. 

Tabulka 2: Identifikace rizik železniční přepravy 

P. č. Rizika pro železniční přepravu 

1 Střet vlaku s osobním automobilem na přejezdu 

2 Usmrcení civilní osoby jedoucím vlakem 

3 Střet vlaku se zvěří 

4 Najetí vlaku na překážky na železniční dopravní cestě (stromy) 

5 Najetí vlaku do sesuvu půdy na dráhu 

6 Mimořádnost způsobená vadou materiálu dráhy 

7 Mimořádnost způsobená poruchou na řídících technologiích 

8 Výpadek dodávek nasmlouvaných energií, zejména elektřiny 

9 Požár v ochranném pásmu dráhy 

10 Únik nebezpečné látky v ochranném pásmu dráhy 

11 Krádeže, sabotáže na vybavení dráhy 

12 Povodeň v obvodu dráhy 

13 Sněhová kalamita v obvodu dráhy 
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Střet vlaku s osobním automobilem na přejezdu  

Hrozbou pro střet vlaku s osobním automobilem je osobní automobil na přejezdu, což je 

v dnešní době častou mimořádnou událostí v železniční dopravě. Ve většině případů je 

střet způsoben nepozorností řidiče, či jeho ignorování výstražných symbolů 

před přejezdem. Při takových událostech dochází k újmám na zdraví, finančním škodám 

i k časovým ztrátám účastníků železniční přepravy. Událost vyžaduje provedení 

záchranných a likvidačních prací podle rozsahu následků dané události. 

Usmrcení civilní osoby jedoucím vlakem 

Usmrcení civilní osoby v obvodu dráhy, které bývá zpravidla zapříčiněno jedoucím vozem, 

způsobuje přepravcům a provozovatelům dráhy nemalé komplikace v provozu. Usmrcení 

nejčastěji způsobuje porušení zákona o dráhách [52], kdy osoba vstoupí do míst obvodu 

dráhy, kde vstup není povolen. Událost působí především časové ztráty pro všechny 

účastníky způsobené vyšetřovacími úkony. 

Střet vlaku se zvěří  

Dráhy, v blízkosti jejichž obvodů se nachází lesní či polní prostory, jsou často vystavovány 

riziku střetu vlaku se zvěří. Hrozbou je v tomto případě lesní zvěř, která může kdykoliv 

vběhnout do obvodu dráhy i v době průjezdu vozu. Takový střet nemusí nutně ohrožovat 

přepravní provoz či jeho subjekty, může se však stát komplikací z hlediska časových ztrát. 

Najetí vlaku na překážky na železniční dopravní cestě (stromy) 

Dalším problémem drah v okolí lesních porostů jsou padající stromy. Stromy v obvodu 

dráhy i v ochranném pásmu dráhy jsou často se vyskytující hrozbou pro železniční 

dopravu. Svým pádem do kolejiště může strom způsobit finanční, časové škody, popř. 

i újmu na zdraví cestujících. Závažnost dopadů takového pádu stromu do kolejiště zvyšuje 

nemožnost včasného odhalení události. 

Najetí vlaku do sesuvu půdy na dráhu 

Sesuv půdy či horniny na dráhu působí podobně jako výše uvedené pády stromů. Tato 

událost má však oproti stromům menší míru výskytu a lze ji v některých oblastech 

předpovědět a oblasti s výskytem této události pravidelně sledovat. Hrozbou jsou skalní 

útvary a svahy s vyšším převýšením v obvodu dráhy. 
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Mimořádnost způsobená vadou materiálu dráhy  

Mimořádnost způsobená vadou na materiálu dráhy je nejčastěji způsobena stárnutím, 

únavou či zatěžováním materiálů. U některých materiálů lze stárnutí a opotřebení 

předpokládat a pracovat tak na prevenci tohoto rizika.   

Mimořádnost způsobená poruchou na řídících technologiích  

Řídícími technologiemi se rozumí systém, který řídí pohyby výhybek, křížení vlaků apod. 

Takto vzniklé mimořádnosti v provozu mohou mít za následek narušení funkčnosti 

přepravy. Řídicí systémy pravidelně kontroluje jejich obsluha a je tedy možné včas 

na poruchu reagovat a snížit tak její možné dopady. 

Výpadek dodávek nasmlouvaných energií, zejména elektřiny  

Výpadek elektrické energie způsobí nefunkčnost řídicích systémů, výstražných zařízení, 

trakčního vedení a dalších zařízení. V některých místech dráhy lze vyřešit náhradním 

zdrojem energie. Hrozbou pro tuto událost mohou být nepříznivé povětrnostní podmínky, 

ale i porucha u dodavatele energie. 

Požár v ochranném pásmu dráhy  

Požár v ochranném pásmu dráhy nejčastěji vzniká na vozech, kde může docházet 

k odlétávání jisker. Také však může vzniknout bez příčiny související s přepravou. Každý 

požár však může svými likvidačními pracemi omezit drážní dopravu a poškodit stavby 

v ochranném pásmu. 

Únik nebezpečné látky v ochranném pásmu dráhy 

Únik nebezpečné látky z přepravovaných vozů může vzniknout jak z projíždějících tak 

i z ustavených vlakových soustav. Každý takový únik vyžaduje okamžitý zásah 

pro ochranu zdraví obyvatelstva i životního prostředí. U ustavených vozů ztěžuje řešení 

události prodleva do odhalení události. Škody pak mohou být několikanásobně vyšší. Únik 

některých látek může zvyšovat riziko podle povahy přepravované látky, které může být 

například hořlavá či výbušná. 

Krádeže, sabotáže na vybavení dráhy 

Hrozba krádeže, sabotáže či vandalismu na vybavení dráhy se objevuje poměrně často. 

Pokud některá z těchto činností poškodí, odcizí či jinak negativně ovlivní drážní zařízení, 

může docházet k poškození např. výhybkových systémů, trakčního vedení či výstražných 

systémů. Takovéto narušení pak může v návaznosti způsobovat další mimořádné události. 
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Povodeň v obvodu dráhy 

Přechodné zvýšení hladin vodních toků může omezovat přepravu a vyžadovat provedení 

likvidačních a obnovovacích prací. Pokud se voda dostane do kolejiště, či podemele obvod 

dráhy, musí být drážní přeprava zastavena. Tato událost však nemění skokově své místo 

působní a lze tak snadno vytipovat místa s výskytem této události a v případě nepříznivých 

podmínek dané oblasti sledovat. 

Sněhová kalamita v obvodu dráhy 

Podobně jako povodeň je sněhová kalamita způsobena nepříznivými vlivy počasí. Závaly 

sněhu také mohou způsobit zastavení železničního provozu. Avšak i u sněhových kalamit 

lze vytipovat místa s nejčastějším výskytem závalů sněhu a tyto místa v zimních měsících 

vystavit častějším kontrolám. 

4.1.2 Analýza rizik 

Na výše identifikovaná rizika (Tabulka 2) byla aplikována analýza rizik, vycházející 

z metody FMEA. Všem rizikům byly v následujícím textu přiřazeny příslušné bodové 

hodnoty pravděpodobnosti vzniku události (Tabulka 3), hodnoty závažnosti dopadu události 

(Tabulka 4) a hodnoty odhalitelnosti aktivace hrozby (Tabulka 5). 

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku události z tabulky 3 určuje především statistický 

výskyt události v minulých letech [8]. 

Tabulka 3: Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

Index P Pravděpodobnost vzniku rizika Výskyt incidentu 

1 nepravděpodobné méně než 1x za rok 

2 slabě pravděpodobné 1x za rok 

3 dosti pravděpodobné 1x za 6 měsíců 

4 pravděpodobné 1x za měsíc 

5 velmi pravděpodobné více než 1x týdně 

Závažnost dopadu mimořádné události zle hodnotit jak slovně, pomocí tzv. slovní škály, 

tak i podle finančního vyjádření v korunách českých. Finanční vyjádření v tabulce 4 uvádí 

hodnotu nákladů, které za událost vzniknou provozovateli dráhy, tedy Správě železniční 

dopravní cesty. Tyto náklady vychází z podrobných statistik událostí Správy železniční 
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dopravní cesty [8]. Náklady přepravců se zde nezapočítávají z důvodů nedostupnosti dat 

a jejich neadekvátnosti. 

Tabulka 4: Hodnocení závažnosti dopadu mimořádné události 

Index N Závažnost následků Finanční vyjádření pro SŽDC 

1 zanedbatelná do 1000,- 

2 málo významná do 10 000,- 

3 významná do 100 000,- 

4 značná do 500 000,- 

5 zásadní nad 500 000,- 

Odhalitelnost aktivace hrozby z tabulky 5 představuje časový úsek potřebný pro zjištění 

nastalé mimořádné události a jejich dopadů. 

Tabulka 5: Hodnocení odhalitelnosti aktivace hrozby 

Index H Odhalitelnost rizika Časová odhalitelnost 

1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání okamžitě 

2 snadno odhalitelné riziko během pár minut do 30 minut 

3 odhalitelné riziko během pár hodin do 3 hodin 

4 nesnadno odhalitelné riziko do 1 dne 

5 neodhalitelné riziko více než jeden den 

Na základně stanovených hodnot byla vypočtena míra rizika jednotlivých událostí 

(viz vzorec 1): 

 HNPR   (1) 

kde R = míra rizika vzniku mimořádné události; P = pravděpodobnost vzniku mimořádné 

události; N = závažnost dopadu mimořádné události; H = odhalitelnost hrozby. 

Celý tento proces byl proveden pro všechny vybraná rizika. Výsledky zobrazuje tabulka 6 

společně s hodnotami jednotlivých kritérií. 
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Tabulka 6: Bodové hodnoty kritérií a výsledné míry rizika 

Riziko P N H R 

Střet vlaku s osobním automobilem na přejezdu 4 3 1 12 

Usmrcení civilní osoby jedoucím vlakem 3 1 2 6 

Střet vlaku se zvěří 3 1 2 6 

Najetí vlaku na překážky na dopravní cestě (stromy) 3 3 3 27 

Najetí vlaku do sesuvu půdy na dráhu 2 3 3 18 

Mimořádnost způsobená vadou materiálu dráhy 2 3 3 18 

Mimořádnost způsobená poruchou na řídících technologiích 1 3 2 6 

Výpadek dodávek nasmlouvaných energií, zejména elektřiny 2 3 1 6 

Požár v ochranném pásmu dráhy 2 3 2 12 

Únik nebezpečné látky v ochranném pásmu dráhy 3 3 4 36 

Krádeže, sabotáže na vybavení dráhy 4 2 3 24 

Povodeň v obvodu dráhy 2 3 2 12 

Sněhová kalamita v obvodu dráhy 2 2 2 8 

4.1.3 Hodnocení rizik 

Takto ohodnocené události byly následně seřazeny podle výsledné míry rizika a slovně 

ohodnoceny podle škály z tabulky 7. Ta udává výsledné hodnoty míry rizika a k nim slovní 

vyjádření rizika. Škály jednotlivých hodnot výsledných rizik byly tvořeny s pravidelným 

bodovým rozestupem mezi hodnotami pomocí exponenciální funkce jednotlivých 

bodových hodnot. Pro potřeby této práce nebude brán zřetel na události s bezvýznamným 

a akceptovatelným rizikem.  

Tabulka 7: Škálové hodnocení míry rizika 

Index R Výsledná míra rizika Doporučená bezpečnostní opatření 

1 bezvýznamné riziko realizace běžných opatření 

za běžného provozu 2 – 8 akceptovatelné riziko 

9 – 27 významné riziko realizace specifických opatření 

za mimořádného provozu 28 – 64 vysoké riziko 

65 – 125 nepřijatelné riziko 
realizace specifických opatření 

při úplném zastavení provozu 
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Celkem 7 událostí bylo zařazeno do kategorie významné riziko. Nejvyšší míru rizika má 

událost únik nebezpečné látky v ochranném pásmu dráhy. Ta svou mírou rizika spadá 

do kategorie vysoké riziko (viz tabulka 8). 

Tabulka 8: Přehled nejvýznamnějších rizik vyžadujících minimalizaci  

Události Míra rizika Slovní vyjádření 

Únik nebezpečné látky v ochranném pásmu dráhy 36 vysoké riziko 

Najetí vlaku na překážky na cestě (stromy) 27 významné riziko 

Krádeže, sabotáže na vybavení dráhy 24 významné riziko 

Najetí vlaku do sesuvu půdy na dráhu 18 významné riziko 

Mimořádnost způsobená vadou materiálu dráhy 18 významné riziko 

Střet vlaku s osobním automobilem na přejezdu 12 významné riziko 

Požár v ochranném pásmu dráhy 12 významné riziko 

Povodeň v obvodu dráhy 12 významné riziko 

Zajímavý pohled na problematiku rizik železniční přepravy může poskytnout i článek 

The case for rail transportation of hazardous materials [32], který posuzuje železniční 

rizika spolu s riziky přepravy nebezpečných látek po silnici. Článek Rail Transportation 

of Toxic Inhalation Hazards [5] pak hodnotí vyšší problematiku přepravy toxických látek. 

4.2 Analýza bezpečnostních požadavků národních a nadnárodních subjektů 

Nadnárodním subjektem pro stanovování bezpečnostních požadavků přepravy 

nebezpečných látek po železnici lze označit Evropskou unii. Ta podmínky přepravy 

upravuje podle Úmluvy COTIF [6], kterou přijala rozhodnutím Rady 2013/103/EU [24] 

ze dne 16. června 2011. Nyní je Úmluva pro Evropskou unii platná také podle rozhodnutí 

Rady 2014/327/EU [25], které přijímá změny v dodatku C úmluvy. Úmluva COTIF se 

vztahuje na všechny členské státy s výjimkou Kypru a Malty. 

Národní požadavky vychází stejně jako ty evropské z přijetí úmluvy COTIF. Česká 

republika přijela úmluvu COTIF vyhláškou ministra zahraničních věcí [39] z roku 1985. 

Přípojek C k úmluvě, tedy Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

byl přijat sdělením Ministerstva zahraničních věcí [27]. 
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Z výše zmíněných legislativních aspektů vyvstávají povinnosti pro další subjekty. Tyto 

povinnosti vychází převážně z Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných 

věcí RID. Hlavními subjekty pro přepravu nebezpečných látek po železnici jsou mimo jiné 

vlastník dráhy, provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty a přepravce látky 

(viz obrázek 6). 

 

Obrázek 6: Schéma požadavků a právních předpisů přepravy nebezpečných látek 

4.2.1 Požadavky na vlastníka dráhy a provozovatele dráhy  

Základním legislativním dokumentem České republiky ve věci technického zajištění 

bezpečnosti dráhy a tedy i přepravy nebezpečných látek je zákon o dráhách [52]. Podle něj 

se o údržbu dráhy, opravy, modernizaci dráhy stará vlastník dráhy. Finančně zajistit 

bezpečnost dráhy je podle stejného zákona udána také provozovatelům dráhy. Zde se 

počítají i preventivní opatření ochrany dráhy před působením mimořádných událostí. 

Základním rozsahem opatření bezpečnosti dráhy je vymezení území obvodu dráhy 

a ochranného pásma dráhy. Obě tyto území zajišťují ochranu dráhy, každé podle svých 

pravidel jak definuje kapitola 2.4.2. Pokud se osoba nachází v obvodu dráhy, musí dbát 
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na to, aby svým jednáním neohrozila provozování dráhy či drážní dopravy. Obvod dráhy je 

prakticky jakousi pomyslnou zdí kolem dráhy, která nesmí být narušena. Při nutnosti vést 

přes toto území např. inženýrské sítě, vyvstávají pro vlastníka sítě další povinnosti. 

Technický stav sítě nesmí ohrozit bezpečnost dráhy či provozování drážní dopravy. 

Takovou sítí je často pozemní komunikace. Křížení dráhy s pozemní komunikací podléhá 

zvláštním pravidlům a vyjadřuje se k němu i Policie ČR. [52] 

Majitelem pozemků obvodu dráhy je vlastník dráhy. Jinak tomu může být v případě 

pozemků v ochranném pásmu. Pokud osoba vlastní pozemek v ochranném pásmu dráhy je 

podřízena zákonu o dráhách [52] a musí plnit úkoly v něm stanovené. Je tedy povinna 

zajistit, aby charakter pozemku neohrožoval bezpečnost dráhy. Pokud k takovému 

ohrožení dojde je povinen strpět řadu omezení a činností pro obnovu bezpečnosti dráhy. 

4.2.2 Požadavky na Správu železniční dopravní cesty 

Požadavky na Správu železniční dopravní cesty (Správa) definuje opět Řád 

pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID [23]. Tyto požadavky Správa 

získává díky svému postavení provozovatele dráhy a „přeneseného“ vlastníka dráhy 

(většinu drah vlastní Česká republika, své povinnosti vlastníka dráhy však převádí 

na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace). 

Správa železniční dopravní cesty je mimo jiné členem Mezinárodní železniční unie UIC 

(International Union of Railways), jejíž experti jsou aktivně zapojeni do mnoha pracovních 

skupin a projektů zejména spadajících do oblastí železničních systémů a životního 

prostředí. Další významnou mezinárodní organizací, ve které je Správa aktivním členem, je 

Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER (Community 

of European Railway and Infrastructure Companies). CER sdružuje kolem 80 železničních 

podniků, tedy dopravců i infrastrukturních společností z Evropské unie. Hlavním úkolem 

CER je hájit zájmy železničního sektoru, zejména se vyjadřovat k návrhům Rady ministrů, 

Evropské komise a Evropského parlamentu a spolupracovat v rámci svých expertních 

skupin také s Evropskou železniční agenturou ERA (European Railway Agency). Ze všech 

uvedených členství Správě vyvstávají další požadavky a podmínky. Strategií Správy 

železniční dopravní cesty je nabídnout všem dopravcům kvalitní železniční cestu v České 

republice, která se stává součástí hlavních tras Evropy. [33] 
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4.2.3 Požadavky na přepravce nebezpečných látek 

Přeprava nebezpečných látek po železnici podléhá striktním pravidlům dokumentů výše. 

Řád [23] obsahuje podrobný seznam požadavků na přepravu, které rozděluje podle 

jednotlivých tříd nebezpečných látek. Nebezpečné věci je zakázáno převážet jako ruční 

zavazadlo a podávat je k přepravě jako cestovní zavazadlo. Řád přesně upravuje nejvyšší 

možné celkové množství na voze či kontejneru a druhy vozů, které lze pro přepravu použít. 

Detailně rozčleňuje i oblast školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. 

Stanovuje jim charakter výuky, časové i tematické podmínky jednotlivých oblastí. 

Upravuje také povinnosti účastníků přepravy, tedy povinnosti např. odesílatelů látky, 

příjemců látky, baličů, plničů apod. Dále také upravuje oblast kontrol. Zde definuje 

i podmínky pro hlášení o nehodách při přepravě nebezpečných věcí. 

Dopravci, odesílatelé a ostatní účastníci přepravy vysoce rizikových nebezpečných věcí 

musí přijmout, aplikovat a dodržet bezpečnostní plán, který na podmínky území České 

republiky vytvořila Správa železniční dopravní cesty. Další informace o tomto plánu jsou 

rozebrány v kapitole 2.6.4. Pro přepravu nebezpečných věcí v seřaďovacích nádražích je 

třeba vyhotovit interní nouzové plány. Nouzové plány mají přispět k tomu, aby všichni 

účastníci nehod nebo mimořádných událostí v seřaďovacích nádražích pracovali 

koordinovaně a aby následky měly minimální dopad na lidské životy a životní prostředí. 

Pokud není stanoveno jinak, musí být při každé přepravě podléhající RID přiloženy 

následující doklady [23]: 

 přepravní doklad pro přepravu nebezpečných věcí; 

 osvědčení o naložení vozu nebo kontejneru; 

 písemné pokyny pro pomoc v krizových situacích; 

 úschova informací o přepravě nebezpečných věcí; 

 příklad formuláře pro multimodální přepravu nebezpečných věcí. 

Dalšími oblastmi, které Řád RID [22] uvádí, jsou například klasifikace látek, obaly 

pro jednotlivé třídy látek či možnosti použití jednotlivých druhů cisteren. Řád také 

obsahuje přehled bezpečnostních značek podle RID a pokyny pro manipulace a ukládání 

nebezpečných věcí. Tento text obsahuje jen vybrané části z Řádu RID. 
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4.3 Analýza stávajících opatření pro železniční přepravu nebezpečných látek 

Následující text zahrnuje analýzu vybraných stávajících plánů, které vytváří Správa 

železniční dopravní cesty pro řešení mimořádných událostí na železnici, podle charakteru 

jejich působení.  

4.3.1 Bezpečnostní plán pro vysoce rizikové nebezpečné věci 

Bezpečnostní plán pro vysoce rizikové nebezpečné věci [3] je vytvořen Správou železniční 

dopravní cesty. Cílem Bezpečnostního plánu je vytvoření nezbytně nutných podmínek 

k minimalizaci možnosti zneužití vysoce rizikových nebezpečných věcí k teroristickým 

útokům a vzniku mimořádných událostí v souvislosti s přepravami nebezpečných věcí. 

Jeho působení je na obecné úrovni. V případě jeho použití je nutné jej přímo na místě 

události přeformulovat na podmínky konkrétní situace a stanice. Bezpečnostní plán je tedy 

jen obecným materiálem, který pro své použití potřebuje značné úpravy. Poskytuje však 

i důležité body, které je třeba dodržet při činnosti zaměstnanců Správy železniční dopravní 

cesty. Následující text podrobněji uvádí některé důležité body Bezpečnostního plánu 

pro vysoce rizikové nebezpečné věci. 

Prokazování totožnosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, příjemců 

a dopravců 

Prokazování totožnosti účastníků přepravy probíhá v souladu s předpisem Správy 

železniční dopravní cesty pro vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti 

nepřístupných [21]. Zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty jsou podle tohoto 

předpisu povinni mít neustále u sebe svůj průkaz zaměstnance při výkonu pracovních 

povinností. Průkazem zaměstnance se rozumí doklad vydaný Správou, který opravňuje 

zaměstnance ke vstupu do příslušných prostor nebo budov. Při přebírání zásilky vysoce 

rizikových nebezpečných věcí je třeba od přebírající osoby vyžádat předložení průkazu 

totožnosti a zmocnění k převzetí zásilky, které vydal příjemce. [3] 

Školení zaměstnanců 

Preventivní školení je zaměřeno na povahu bezpečnostních rizik, jejich rozpoznávání, 

postupy k jejich snížení a na opatření při narušení bezpečnosti. Také musí zahrnovat 

seznámení s příslušnými bezpečnostními plány organizačních jednotek Správy. [3] 
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Bezpečnostní politika 

Obsahuje úkoly na úseku bezpečnosti železniční přepravy ve spolupráci s Policií České 

republiky. Definuje zvláštní podmínky pro přepravu zbraní, výbušných látek, 

radioaktivních látek. Určuje také požadavky na doprovod vlaků. Pro pohyb cizích osob 

v prostorách majetku Správy železniční dopravní cesty upravuje možnosti zaměstnanců 

Správy na kontrolu osob, které se vyskytují na pozemcích Správy. [3] 

Provozní postupy 

Všichni zaměstnanci podílející se na přepravách nebezpečných látek musí důsledně 

dodržovat příslušná ustanovení mezinárodních a vnitrostátních předpisů, předpisů Správy 

železniční dopravní cesty včetně pokynů a opatření vydávaných na úrovni příslušných 

oblastních ředitelství. To platí i v době odstavování těchto zásilek do prostor k tomu 

určených, popřípadě během procesu jejich přechodného skladování, tedy nejenom 

v průběhu samotného přepravního procesu. [3] 

Postup v případě havárie  

Tato oblast je řešena Směrnicí Správy železniční dopravní cesty k ochraně životního 

prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami [30], která navrhuje postupy a řešení 

mimořádných událostí s přítomností nebezpečných látek. 

Povinnosti při přepravách vysoce rizikových věcí 

Dopravce při přepravě musí zajistit okamžitý přístup k informacím o sestavě a řazení vlaku 

a o UN kódech přepravovaných látek. Zaměstnanci Správy musí dodržovat zákaz 

předávání informací obsažených v Bezpečnostním plánu. Tato oblast dále stanovuje 

povinnosti všech zúčastněných při přepravě vysoce rizikových nebezpečných látek, 

postupy při úniku vysoce rizikových nebezpečných látek a telefonní kontakty 

pro nahlašovací povinnost. 

4.3.2 Havarijní plán stanice 

Havarijní plán stanice je přílohou ve staničním řádu stanice. Havarijní plán se vydává 

pro události podle zákona o vodách [50], pro další případy vychází ve verzi 

zjednodušeného havarijního plánu, která obsahuje pouze přehled telefonních spojení, 

základních úkolů operačního střediska a organizace na místě zásahu. Přílohou havarijních 

plánů je také schéma stanice s vyznačením inženýrských sítí. [30] 
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Havarijní plány se vytváří pro případy jakýchkoliv mimořádných událostí, tedy 

i havarijních úniků nebezpečných látek v obvodu stanice, ke kterým může dojít 

v souvislosti s mimořádnou událostí nebo mimo tuto souvislost. Tento dokument počítá 

s přepravou pohonných hmot a s možností jejich úniku z drážního vozidla (motorová nafta, 

oleje apod.). Dále také šetří události s přepravovanými věcmi podle RID. Speciálně se však 

problematikou úniku nebezpečných látek nezabývá, nijak neupravuje problematiku 

speciálního zásahu při účasti nebezpečné látky. Ve verzi zjednodušeného havarijního plánů 

je havarijní plán velmi stručným podkladem pro řešení mimořádné události ve stanici. 

4.3.3 Plán zimních opatření 

Problematikou sněhových kalamit a dalších možných mimořádných událostí s vyšším 

výskytem v zimních obdobích se zabývá opatření příslušného ředitele oblastního ředitelství 

„Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách“ [16]. 

Opatření vychází ze směrnice č. 99 pro zajištění přípravy a průběhu provozování dráhy 

v zimních podmínkách [29].  

V případě zhoršení povětrnostní situace se vyhlašuje aktivace opatření a dále postupuje 

podle pokynů uvedených v opatření [16]. Uvede se do provozu štáb zimní ochrany, který 

pracuje podle zadaných podmínek a prvotně přechází do činnosti odstraňování překážek 

v provozu. Tento předpis je tedy jakýmsi návodem pro řešení sněhových nánosů, 

personální zajištění odklízení, upřednostňování tratí pro úklid apod. Při nepříznivých 

povětrnostních podmínkách se nepředpokládá převoz nebezpečných látek přes vytipované 

koleje, na kterých se v minulosti tvořily sněhové závaly. 

4.3.4 Povodňový plán 

Povodňový plán byl vypracován podle zákona o vodách [50]. Jeho účelem je stanovit 

organizační a technické opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni, 

ohrožení na životech, majetku společnosti a životním prostředí. Povodňový plán obsahuje 

způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění 

odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob zajištění 

včasného svolání povodňové komise, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany 

objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených 
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základních funkcí v objektech a na postižených územích a stanovené směrodatné limity 

stupňů povodňové aktivity. 

Povodňový plán podléhá každoročnímu přezkoumání (nejpozději do 31. března) 

a na základě výsledku může být upraven nebo doplněn. Přezkoumání a úprava 

povodňového plánu se provádí také po vyhodnocení velké povodně, dále při organizačních 

změnách v oblastním ředitelství, uspořádání orgánů veřejné správy, změně legislativních 

předpisů nebo jiných okolnostech. Povodňový plán je součástí plánu krizové připravenosti 

Správy železniční dopravní cesty. Povodňový plán lze tedy považovat za detailní 

dokument pro řešení povodňové situace na dráze. Na dráhách s častým výskytem povodní 

se v období vyšších srážek neprovádí přeprava nebezpečných látek. 

4.4 Dílčí závěr 

Problematika přepravy nebezpečných látek podléhá řadě podmínek a opatření, které 

jednotně vycházejí z Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí [23]. 

Z pohledu Správy železniční dopravní cesty byly tyto podmínky upraveny 

do Bezpečnostního plánu pro vysoce rizikové nebezpečné věci [3]. Ten se však zabývá 

pouze přepravou takto označených látek. Řešení přepravy dalších nebezpečných látek 

spadá do gesce havarijních plánů [11], které jsou připraveny obecně na všechny možné 

další mimořádné události. 

Haváriemi a nehodami s přítomností nebezpečné látky se zabývá směrnice pro řešení 

ekologických škodních událostí [30]. Ta obsahuje obecné a teoretické postupy a podmínky 

řešení takovýchto mimořádných událostí. Pro potřeby na místě zásahu s přítomností 

nebezpečné látky je nutné využít kombinace Bezpečnostního plánu a havarijního plánu. 

Bezpečnostní plán poukáže na opatření kolem vysoce rizikových nebezpečných věcí 

a havarijní plán dodá konkrétní možnosti řešení události v dané stanici. V dnešní době však 

neexistuje plán, který by obě tyto oblasti informací spojoval v jeden dokument 

a usnadňoval tak zásah a řešení ekologické události. 

Analýza rizik z této kapitoly dokazuje vysokou míru rizika události s únikem nebezpečné 

látky. Dle bodových hodnot jednotlivých kritérií lze o této události říct, že její 

problémovou oblastí je odhalitelnost. Ta by mohla být snížena také vytvořením speciálního 

plánu pro řešení mimořádné události s přítomností nebezpečné látky v konkrétní stanici.  
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5 Návrhová část 

Únik nebezpečné látky je pro železniční přepravu nežádoucí mimořádnou událostí 

s problémovým řešením. Takové události vyžadují specifická opatření s včasnou aplikací. 

Pro jednoduché a adekvátní řešení mimořádné události s možným nebo již vzniklým 

únikem nebezpečné látky do okolí je v této kapitole popsána tvorba návrhu struktury 

a obsahu bezpečnostních plánů a interních nouzových plánů stanic. 

5.1 Bezpečnostní plán železniční přepravy nebezpečných látek 

Bezpečnostní plán je nyní vydán pouze v obecné verzi pro přepravu vysoce rizikových 

nebezpečných látek. Návrh aktualizace spočívá v rozdělení tohoto plánu na dvě úrovně: 

 centrální bezpečnostní plán; 

 místní bezpečnostní plán. 

Dalším návrhem je úprava obsahu plánů. Plány lze využít pro práci a manipulaci 

s nebezpečnými látkami, které nezapadají do kategorie vysoce rizikové nebezpečné věci 

a speciálně také pro vysoce rizikové nebezpečné látky.  

5.1.1 Centrální bezpečnostní plán 

Centrální bezpečnostní plán Správy železniční dopravní cesty (dále také jen „centrální 

bezpečnostní plán“) poskytuje obecné povinnosti pro všechny zaměstnance Správy 

a účastníky přepravy. Nahrazuje Bezpečnostní plán pro vysoce rizikové nebezpečné věci, 

přitom ale zachovává všechny jeho důležité body. Je tvořen pro manipulaci 

s nebezpečnými látkami, se speciální kapitolou pro zvláštnosti při manipulaci s vysoce 

rizikovými nebezpečnými věcmi. Obsahuje detailní rozpracování všech bodů a úkolů 

zaměstnanců a účastníků přepravy a odkazy na další směrnice, pokyny a legislativní 

dokumenty. S centrálním bezpečnostním plánem se musí seznámit všichni zaměstnanci 

Správy železniční dopravní cesty, tak aby na úrovni místních bezpečnostních plánů bylo 

možné dané požadavky jednoduše aplikovat. 

Centrální bezpečnostní plán zpracovává Správa železniční dopravní cesty podle podmínek 

Směrnice pro plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID [31]. 

Termíny dokončení jednotlivých bezpečnostních plánů jsou uvedeny v tabulce 9 [12]. 
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Tabulka 9: Harmonogram tvorby plánů podle směrnice č. 112 [12] 

Druh dokumentu Zahájení zpracování Termín dokončení 

Centrální bezpečnostní plán únor 2015 31. říjen 2015 

Místní bezpečnostní plány 

měsíc od účinnosti 

Centrálního 

bezpečnostního plánu 

14 měsíců od počátku 

tvorby, nejpozději 

do 28. února 2017 

Interní nouzové plány 

pro vlakotvorné stanice 
leden 2016 

nejpozději 

do 31. srpna 2017 

Návrh struktury centrálního bezpečnostního plánu byl vytvořen ve spolupráci se Správou 

železniční dopravní cesty a navržen takto: 

 úvod: 

základní pojmy, přehled dotčených věcí, stanovení odpovědnosti za bezpečnost; 

 stanovení bezpečnostních hrozeb při běžných činnostech (použito v kapitole 2.4.1); 

 opatření ke snížení bezpečnostních rizik: 

např. školení zaměstnanců, provozní postupy, pokyny pro dopravce, povinnosti 

osob při přepravě nebezpečných věcí a povinnosti osob podílejících se 

na přepravách vysoce rizikových nebezpečných věcí; 

 postupy při narušení bezpečnosti, vzniku mimořádné události a havárie: 

postupy pro ohlašování mimořádné události a narušení bezpečnosti a postupy 

v případě havárie; 

 ochrana vysoce rizikových nebezpečných věcí: 

organizační jednotky, které se podílí na přepravě vysoce nebezpečných věcí, 

mimořádnosti v provozu a vyhlašování mimořádných bezpečnostních akcí; 

 závěrečná ustanovení: 

podmínky aktualizací a revizí plánu; 

 příloha 1: přehled základních bezpečnostních rizik; 

 příloha 2: témata specifického školení; 

 příloha 3: ohlašovací a svolávací rozvrh; 

 příloha 4: vzor zprávy o nehodě nebo mimořádné události při přepravě nebezpečných 

věcí. 
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Předpokladem je detailní rozpracování všech uvedených kapitol, podle jednotlivých 

dalších směrnic a předpisů k daným tématům. V části školení zaměstnanců byla jako 

přídavek navržena také základní znalost těchto zákonů [30]: 

 zákon o vodách [50]; 

 zákon o odpadech [48]; 

 zákon o ochraně ovzduší [49]; 

 zákon o ochraně přírody a krajiny [45]; 

 zákon o chemických látkách [53]; 

 zákon o ochraně veřejného zdraví [51]. 

Práci na tomto plánu má ve své gesci Správa železniční dopravní cesty. Práce na místních 

bezpečnostních plánech je povinností oblastních ředitelství Správy. 

5.1.2 Místní bezpečnostní plán 

Aplikací opatření z Centrálního bezpečnostního plánu Správy železniční dopravní cesty 

na potřeby konkrétní stanice je místní bezpečnostní plán. Jeho vypracování se také řídí 

termíny z tabulky 9. 

Místní bezpečnostní plán se tvoří pro případy mimořádné události či manipulace s vozy 

přepravujících nebezpečné látky a vždy na přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí 

v rámci jednotlivých železničních stanic a vlakotvorných nádraží. Na rozdíl od centrálního 

bezpečnostního plánu se zabývá konkrétními úkoly na území stanice a úkoly 

pro zaměstnance pracující ve stanici. Plán splňuje podmínky Řádu RID [23], směrnice 

č. 112 [31], Bezpečnostního plánu pro vysoce rizikové nebezpečné věci [3] a také 

požadavky dané v centrálním bezpečnostním plánu (po jeho dokončení). Místní 

bezpečnostní plán se skládá ze základní části, grafické části a přílohové části. 

Strukturu místního bezpečnostního plánu zahajuje titulní list a úvodní strana plánu s údaji 

o zpracovateli, o platnosti plánu apod. Dalšími aspekty plánu jsou obsah, list provedených 

změn v dokumentu, seznam osob seznámených s místním bezpečnostním plánem a seznam 

použitých zkratek. V úvodní části plánu se také nachází působnost plánu, která definuje 

území a pracovníky, kterých se nařízení tohoto plánu týkají. 

Základní část obsahuje obecné informace a přehledy. Definuje vhodná místa 

pro odstavování vozů s nebezpečnými látkami a jednotlivé podmínky, takovýchto míst. 
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Vhodná místa pro odstavování vozů je třeba určit ve spolupráci  s Hasičskou záchrannou 

službou Správy železniční dopravní cesty a vodohospodářem/ekologem. Minimálně by 

kolej měla být celá nebo částečně bez troleje, měla by být přístupná pro silniční vozidla, 

na dobře viditelném místě či s možností osvětlení. V blízkosti koleje by se neměly 

nacházet kanalizační vpusti, plynovod, či jiné sítě, také by se neměla nacházet v blízkosti 

koleje hustá obytná zástavba. Tato část je doplněna tabulkou, obsahující základní údaje 

o vybraných kolejích. Výběr kolejí musí obsahovat min. 2 koleje, jedna primární a druhá 

pro případy nutnosti využití náhradní možnosti. 

Dále plán definuje činnosti při odstavování vozu s nebezpečnými věcmi a vysoce 

rizikovými věcmi z důvodu poruchy, podmínky dohledu nad odstavenými vozy, činnosti 

v případě zjištění neoprávněné manipulace s odstaveným vozem, činnosti v případě úniku 

přepravovaných nebezpečných věcí a činnosti nad rámec zmíněných opatření. Těmito 

činnostmi jsou zejména postupy v případě havárie ve stanici, postupy pro ohlašování 

narušení bezpečnosti a vzniku mimořádné události, postupy do příjezdu jednotky Hasičské 

záchranné služby Správy železniční dopravní cesty a zásady zajištění bezpečnosti osob 

při havárii s přepravou nebezpečných látek. 

Druhou stěžejní částí plánu je grafická část. Ta je složena ze situačního schématu 

železniční stanice a z foto map jednotlivých kolejí. Tyto podklady jsou doplněny 

o vyobrazení min. dvou možných kolejí pro odstavení vlaku a popř. i vyobrazením 

okolních prvků, jako je např. vodní tok či obytná zástavba. 

V přílohové části se přikládají tyto přílohy: 

 příloha 1: Vzory bezpečnostních značek podle Řádu RID [23]; 

 příloha 2: Tabulka dodatečných informací k bezpečnostním značkám podle RID [23]; 

 příloha 3: Přehled dotčených nebezpečných věcí podle RID [23]; 

 příloha 4: Orientační hodnoty možné velikosti zasaženého území při úniku 

přepravované nebezpečné látky; 

 příloha 5: Obecné postupy první pomoci zasaženým osobám. 

V neposlední řadě musí místní bezpečnostní plán obsahovat přehled důležitých kontaktů 

a seznam použitých zdrojů informací. Vzor místního bezpečnostního plánu je uveden 

v příloze 1 této práce, kde je vypracován na podmínky železniční stanice Háj ve Slezsku. 
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5.2 Návrh aplikace bezpečnostních plánů 

Tvorba plánu vyžaduje i vytvoření systému aplikace nového dokumentu do již 

vytvořených a užívaných organizačních materiálů. Centrální bezpečnostní plán je 

důležitým dokumentem pro všechny zaměstnance Správy železniční dopravní cesty. Jeho 

zavedení lze provést pouze určením dne jeho platnosti a vyhlášením povinnosti seznámení 

se s jeho obsahem pro všechny zaměstnance. 

Pro aplikaci místních bezpečnostních plánů byly nalezeny čtyři varianty: 

1. Samostatný dokument, který je na úrovni staničního řádu. Pro seznámení se s ním 

a jeho použití platí stejná pravidla jako pro staniční řád. 

2. Dokument ve staničním řádu, který podléhá pravidlům staničního řádu. 

Je na stejné úrovni jako havarijní plán stanice. 

3. Dokument ve staničním řádu, vytvořen jako další kapitola havarijního plánu. 

4. Dokument ve staničním řádu, přílohou havarijního plánu. 

Při použití varianty 1 vyvstává otázka nutnosti změny použití staniční dokumentace. 

Zaměstnanci by nyní měli prakticky dva druhy staniční dokumentace, staniční řád 

a bezpečnostní plán. Tato skutečnost by mohla vést k nejasnostem a možným potížím 

při použití obou dokumentů. 

Nejlepší možnou je varianta 2. Místní bezpečnostní plán na úrovní havarijního plánu 

nemění zajetý systém použité staniční dokumentace, což je výhodou pro zaměstnance 

stanice. Při mimořádné události se ze staničního řádu použije havarijní plán nebo 

bezpečnostní plán podle charakteru události. Problémy při této variantě mohou nastat 

v případech, kdy událost započne podle havarijního plánu, ale následně bude potřeba 

využití bezpečnostního plánu. 

Další varianta 3 oproti druhé variantě tyto problémy vylučuje. Při takové události by 

zaměstnanec jen přešel do druhé kapitoly havarijního plánu a využil tak poznatky 

bezpečnostního plánu. Nevýhodou se zde však jeví jakási nevýznamnost bezpečnostního 

plánu. Při událostech s únikem nebezpečné látky je potřeba mít okamžitě po ruce 

připravený bezpečnostní plán. Hledání bezpečnostního plánu v havarijním plánu může být 

významnou komplikací záchranných a likvidačních prací. 

Varianta 4 má podobné nevýhody jako varianta 3 a je variantou s nejmenší preferencí. 
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Návrhem postupu aplikace místního bezpečnostního plánu do staniční dokumentace je tedy 

varianta druhá. Ta aplikuje bezpečnostní plán jako dokument do staničního řádu stanice. 

Ten pak podléhá pravidlům staničního řádu a je na stejné úrovni jako havarijní plán 

stanice. Schéma všech výše zmíněných možností uvádí obrázek 7: 

 

Obrázek 7: Schéma možných variant aplikace bezpečnostních plánů 

5.3 Interní nouzový plán 

Interní nouzový plán je tvořen pro vlakotvorné (seřaďovací) nádraží. Vytváří se na základě 

místního bezpečnostního plánu s přidáním zvláštních kapitol pro specifikace 

vlakotvorného nádraží. Takové nádraží slouží k manipulaci s jednotlivými vozy či 

se skupinami vozů mezi jednotlivými nákladními vlaky. Pro potřeby těchto manipulací je 

k tomu nádraží speciálně upraveno. Velké množství takových operací může zvyšovat 

riziko vzniku mimořádných událostí, proto je potřeba pro tyto stanice vytvořit speciální 

bezpečnostní plán, tedy Interní nouzový plán. Termín tvorby interních plánů také vychází 

z tabulky 9. 
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Nouzové plány mají přispět k tomu, aby všichni účastníci nehod nebo mimořádných 

událostí v seřaďovacích nádražích pracovali koordinovaně a aby následky měly minimální 

dopad na lidské životy a životní prostředí. Pro tyto potřeby dodržuje Interní nouzový plán 

mimo jiné také podmínky z Řádu RID [23], Směrnice č. 112 [31] a navíc i z vyhlášky UIC 

č. 201 [40], které obsahuje pokyny pro železniční seřaďovací nádraží. 

Návrh struktury interního nouzového plánu byl vytvořen ve spolupráci se Správou 

železniční dopravní cesty. Návrh základní částí Interního nouzového plánu obsahuje navíc 

oproti místnímu bezpečnostnímu plánu tyto údaje: 

 uskutečnění plánu a doporučení: 

podmínky aktivace plánu, systém varování cestujících i zaměstnanců stanice, 

pokyny pro zaměstnance a nájemce při zjištění mimořádné události, 

v jejím průběhu a po ní. Dále také provozní opatření železnice sloužící k ochraně 

areálu a pokyny expertů na nebezpečné věci; 

 kontrolní preventivní opatření: 

opatření pro kontrolu při výskytu poruchy, opatření pro organizaci boje proti 

nebezpečím, seznam úkonů, které mají být provedeny, písemné pokyny, které jsou 

k dispozici a také scénáře možných mimořádných událostí; 

 systémy a vybavení: 

přehled vybavení a zabezpečovacích systémů ve stanici; 

 evakuace: 

pokyny pro evakuaci stanice; 

 železniční provoz: 

popis jeho hustoty, pravidelnosti, druhu, přehled dopravců, zejména nákladních; 

 pomoc pro zasažené: 

zásady poskytování první pomoci a její zabezpečení; 

 opětovné zahájení provozu: 

podmínky pro opětovné zahájení provozu ve stanici; 

 obnova provozu stanice: 

obnova zejména životního prostředí. 

Všechny tyto body jsou v návrhu vytvořeny obecně, v konkrétním plánu je povinností 

příslušného oblastního ředitelství doplnit tyto kapitoly a vytvořit tak komplexní plán. 
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Celou strukturu interního nouzového plánu uvádí příloha 2. Aplikace interního nouzového 

plánu do staničních dokumentů lze aplikovat stejně jako místní bezpečnostní plán. 

Grafická část Interního nouzového plánu se skládá ze situačního schématu a foto map 

stanice. Situační schéma je zaměřené na vyobrazení důležitých oblastí, jako je např. 

umístění systému pro seřaďování, prostorů pro běžné ustavování vozů či prostorů s vyšším 

výskytem pohybu osob. Foto mapy vybraných kolejí vyobrazují stejně jako 

v bezpečnostním plánu okolí vybrané koleje pro odstavování porouchaných vozů. Návrh 

grafické části interního nouzového plánu je uvádí příloha 3, a to pro konkrétní 

vlakotvornou stanici Ostrava-Kunčice. 

5.4 Dílčí závěr 

Navrhované struktury bezpečnostních a interních nouzových plánů jsou navrženy tak, aby 

byl plán jednoduchým, ale komplexním nástrojem pro potřeby zaměstnanců Správy 

železniční dopravní cesty. Centrální bezpečnostní plán je obecným a rozsáhlejším prvkem 

pro získání základních znalostí z této oblasti. Místní bezpečnostní plán je oproti tomu 

konkrétním použitím aspektů z centrálního bezpečnostního plánu pro potřeby konkrétní 

stanice. Interní nouzový plán je pak speciální verzí místního bezpečnostního plánu. 

Struktury jednotlivých plánů byly navrženy tak, aby obsahovaly všechny důležité body 

potřebné při použití plánu.  

Grafická část Místního bezpečnostního plánu stanice Háj ve Slezsku (Příloha 1) a Interního 

nouzového plánu stanice Ostrava-Kunčice (Příloha 3) obsahuje návrh možnosti řešení 

vyznačování jednotlivých prvků a oblastí do mapových a situačních podkladů. Dále už je 

pouze na rozhodnutí příslušného úřadu Správy železniční dopravní cesty, zda uváděné 

návrhy příjme a využije. O výsledné podobě plánů rozhodne Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace, na jejíž popud byl tento návrh vytvořen. 
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Závěr 

Přeprava po železnici je dnes významnou součástí života mnoha osob a fungování několika 

firem. Nejvýznamnějším subjektem pro železniční dopravu je Správa železniční dopravní 

cesty, která přebírá od státu povinnosti majitele a provozovatele většiny drah na území 

České republiky. Z těchto povinností pak vyplývá řada dalších podmínek, např. 

pro dopravce či jiné subjekty drážní dopravy. 

Přeprava nebezpečných látek po železnici je pak navíc opatřena rozsáhlou řadou 

legislativních předpisů, mezinárodních úmluv i interních dokumentů. Všechny tyto 

podmínky se týkají jak Správy železniční dopravní cesty, tak i účastníků přepravy 

nebezpečných látek. Neopomíjenou oblastní je také řešení mimořádných událostí 

na železnici s přítomností nebezpečné látky. Při řešení takovýchto událostí je nutné chránit 

životy, zdraví, majetek i životní prostředí v okolí havárie. Takovou událost je nutné řešit 

adekvátně a s co nejmenšími časovými prodlevami. 

Z analytické části této práce vyplývá, že únik nebezpečné látky představuje vysoké riziko 

pro účastníky železniční přepravy. Pravděpodobnost vzniku události je vysoká a zvyšuje se 

ve vlakotvorných stanicích, kde dochází k většímu počtu manipulací s vozy s nebezpečnou 

látkou. Taková havárie může mít také významně závažné dopady na okolní obyvatelstvo 

a životní prostředí. Přitom odhalitelnost úniku může být v některých případech značně 

problémová. Jedním z možných opatření pro snížení rizika takové události je specifické 

zacházení s vozy, které převáží nebezpečné látky. 

Na základě výše uvedeného byla v návrhové části práce zaměřena pozornost na tvorbu 

bezpečnostních plánů, které upravují problematiku přepravy nebezpečných látek 

po železnici, tak aby se riziko mimořádných událostí snížilo na nejnižší možnou míru. 

Centrální bezpečnostní plán Správy železniční dopravní cesty je materiálem pro všechny 

zaměstnance Správy, který poskytuje základní údaje o této oblasti. Znát by jej měli všichni 

zúčastnění. Místním rozpracováním centrálního bezpečnostního plánu je místní 

bezpečnostní plán stanice. Ten upravuje podmínky pro konkrétní stanici a definuje 

zacházení a ustavování vozů s nebezpečnou látkou ve stanici. Zvláštním bezpečnostním 

plánem je interní nouzový plán, který je vytvořen pro potřeby seřaďovacích nádraží, kde 

probíhá více manipulací s takovými vozy a zvyšuje se tak pravděpodobnost vzniku 
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mimořádné události. Bezpečnostní plány jsou vytvořeny jako jednoduché, ale komplexní 

nástroje pro potřeby manipulace s vozy s nebezpečnou látkou i pro potřeby řešení 

mimořádných událostí tohoto charakteru.  

Tato práce navrhuje strukturu centrálního bezpečnostního plánu, ve kterém také upravuje 

oblast školení zaměstnanců. Pro aplikaci poznatků z centrálního plánu na konkrétní stanici 

vytváří tato práce místní bezpečnostní plán a v příloze pak uvádí jeho rozpracování 

pro potřeby stanice Háj ve Slezsku. Dále tato práce navrhuje strukturu zvláštního místního 

bezpečnostního plánu, tedy interního nouzového plánu a způsob úpravy jeho grafické části. 

Teoretický přínos práce lze spatřovat v sumarizaci teorie přepravy nebezpečných látek 

po železnici. Praktickým přínosem práce je analýza rizik železniční přepravy a stěžejním 

přínosem pak vytvoření struktur bezpečnostních plánů a návrh některých jejich částí. 
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