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Anotace: 

 

Bakalářská práce se zabývá problémem narušení kritické infrastruktury v oblasti 

železniční dopravy. V úvodu práce jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti železniční 

dopravy, hlavní dopravci a přepravci na území České republiky, dále se práce zabývá pojmem 

kritické infrastruktury. V druhé části jsem se zaměřila na typové krizové situace, které mohou 

dlouhodobě narušit funkčnost kritické infrastruktury a jejich dopady. V závěru jsou rozebrány 

řešení vzniklé situace a možné způsoby opatření. 

Klíčová slova: kritická infrastruktura, železniční doprava, krizové situace, opatření 

 

 

 

 

Annotation: 

 

This thesis deals with a problem of a critical infrastructure defection in the railway 

transport field. In the introduction there are explained basic definitions from the field of the 

railway transport, main transporters effecting in the Czech republic and a definition of a 

critical infrastructure as well. In the second part I have focused on a typical critical situations 

which can in the long term affect a function of the critical infrastructure and their impacts. At 

the end of the thesis there are some solutions to how to solve possible situations and possible 

ways of precautions. 

Key definitions: critical infrastructure, railway transport, critical situation, precaution 
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1. Úvod 

Začátkem 21. století prošla železniční doprava  v České republice řadou organizačních 

změn, z kterých se oddělila infrastruktura od přepravy osob a zboží. Ve své bakalářské práci 

jsem se zaměřila na ochranu kritické infrastruktury v oblasti železniční dopravy. 

Toto téma jsem si vybrala, protože je mi prostředí železniční dopravy blízké, jsem 

stálým zákazníkem Českých drah a bezpečnost přepravy osob mi není lhostejná. 

Přes území Moravskoslezského kraje vedou dva ze čtyř nejdůležitějších koridorů 

v České republice. Druhý tranzitní koridor spojuje sousední země Polsko a Rakousko, třetí 

tranzitní koridor spojuje státy Slovensko a Německo. Narušení infrastruktury bude mít 

dopady nejen místní, ale i mezinárodní. Proto je nutné zajistit fungování organizace železniční 

dopravy nejen v době mimo krizové situace, ale i v době vzniku mimořádné události, která 

přeroste v krizový stav. 

Cílem mé bakalářské práce je vytvoření návrhu základního zabezpečení funkčnosti 

kritické infrastruktury v oblasti železniční dopravy za mimořádných situací. Zaměřuji se na 

rizika z vnějšího prostředí, která mohou fungování kritické infrastruktury dlouhodobě narušit. 

Vyhodnocuji zde dopady na infrastrukturu ve vztahu k přepravcům železniční dopravy. 

Navrhuji možné způsoby opatření jak předcházet vzniku narušení kritické infrastruktury, 

případně zmírnit následky dopadů. 
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2. Rešerše 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob při 

přípravě osob na krizové situace, které nesouvisí se zajišťováním obrany České republiky 

před vnějším napadením a při jejich řešení. 

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon upravuje hospodářská opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení 

státu a válečný stav a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů. Zákon 

stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro 

krizové stavy. Dále stanoví práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě a 

přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. 

 

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

Ostrava: Edice SPBI, 2007 136 str., ISBN 978-80-7385-025-8 

Publikace se zaměřuje na oblast ochrany životně důležité infrastruktury, tzv. „kritické 

infrastruktury“. Pohlíží na problematiku jak v České republice, tak i v zahraničí. Autoři se 

zaměřují na základní principy ochrany kritické infrastruktury, stanovení kritických prvků 

v provozovaných systémech a možné směry k eliminaci napětí v posuzovaných systémech. 

 

Typový plán – narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu – „Drážní doprava“, 

Ministerstvo dopravy, Praha 2003 

Typový plán se především zabývá problematikou železniční dopravy. Řeší příčiny 

vzniku a trvání krizových situací, scénář vývoje KS a jejich dopady na své okolí. Popisuje 

doporučené typové postupy, zásady, opatření pro řešení vzniklých KS a omezení, která 

mohou pro řešení KS. Typový plán zpracovalo Ministerstvo dopravy. 
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Radovan Souček a kol.: Doprava za krizových situací, Institut Jana Pernera, Pardubice 2008, 

ISBN 80-86530-46-9 

Tato publikace se věnuje nejdůležitějším a nejpravděpodobnějším situacím, které 

mohou v dopravě nastat. V úvodu se představují mimořádné události a jejich rozdělení, reakce 

na vznik mimořádných událostí a posuzování rizika. V ostatních kapitolách se autoři zaměřují 

na krizové řízení, havarijní a krizové řízení, IZS. Hlavní zaměření publikace je na dopravu za 

krizových stavů, materiální prostředky a technické prostředky pro řešení MU v dopravě. 

Závěr se zabývá způsobem zabezpečení základní dopravní obsluhy v KS. 
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3. Kritická infrastruktura v EU a NATO 

 
Zlomovým okamžikem pro svět se staly teroristické útoky ve Spojených státech 

amerických 11.září 2001. Před touto událostí se kritickou infrastrukturou zabýval především 

Plánovací výbor pro civilní komunikaci NATO (Civil Communications Planning Committee) 

zaměřenou na oblast telekomunikačních sítí a internet. Po útoku na Světové obchodní centrum 

v New Yorku, Pentagon vypracoval Hlavní výbor pro civilní nouzové plánování (Senior Civil 

Emergency Planning Comittee) akční plán, který definoval problémy, které mohou vzniknout 

útoky na kritickou infrastrukturu. [6] 

Problematiku KI začaly řešit orgány EU později než NATO. Hlavním podnětem bylo 

narušení dodávek elektrické energie v některých státech Evropy přírodními katastrofami a 

také následky teroristických útoků v Londýně a Madridu. EU zahájila komplexní strategie pro 

ochranu KI. Komise uspořádala v roce 2005 dva semináře, po kterých se rozhodla vydat 

zelenou knihu Evropský program pro ochranu kritické infrastruktury (European Programme 

for Critical Infrastructure Protection). Cílem EPCIP je zlepšovat ochranu kritických 

infrastruktur v Evropské unii. [6,14] 
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4. Kritická infrastruktura v ČR a její ochrana 

 

Kritická infrastruktura (dále jen „KI“) je infrastrukturou, která je pro společnost velice 

významná. Za kritickou infrastrukturu považujeme výrobní a nevýrobní systémy a služby, 

jejichž nefunkčnost by měla za následek závažný dopad na bezpečnost státu, veřejnou správu, 

ekonomiku, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva a další oblasti nezbytné pro 

zachování základních funkcí státu. [6,15] 

Subjekty KI jsou vlastníci a provozovatelé výrobních a nevýrobních systémů, kteří 

vytvářejí produkty nebo služby kritické infrastruktury. [6,15] 

Objekty KI představují vybrané stavby a zařízení veřejné infrastruktury a další prvky, 

které vlastní nebo provozují subjekty KI. [6,15] 

Ochrana KI je proces k zajištění fungování subjektů kritické infrastruktury. Při tomto 

procesu musíme zohlednit všechna rizika a možné hrozby, které by mohly ohrozit jejich 

fungování a vazby mezi nimi. Je založena na snížení zranitelnosti systému. [6,15] 

 

Ochrana KI se zabezpečuje opatřeními: 

• organizačními, 

• technickými, 

• personálními. 

 

Na ochraně KI se podílejí: 

• stát, 

• soukromé subjekty, 

• obyvatelstvo. [6] 

 

 

Oblasti kritické infrastruktury jsou v České republice (dále jen „ČR“) rozděleny do 

devíti oblastí a 37 produktů a služeb. Jednotlivé oblasti, produkty a služby jsou zobrazeny 

v tabulce 1. 
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tabulka 1: Oblasti KI v ČR [16] 
Pořadí Oblast KI Produkt nebo služba 

1 Energetika 1.1 Elektřina 

1.2 Plyn 

1.3 Tepelná energie 

1.4 Ropa a ropné produkty 

2 Vodní hospodářství 2.1 Zásobování pitnou a užitkovou vodou 

2.2 Zabezpečení a správa povrchových voda 

podzemních zdrojů 

2.3 Systém úpadních vod 

3 Potravinářství 

a zemědělství 

3.1 Produkce potravin 

3.2 Péče o potraviny 

3.3 Zemědělská výroba 

4 Zdravotní péče 4.1 Přednemocniční neodkladná péče  

4.2 Nemocniční péče 

4.3 Ochrana veřejného zdraví 

4.4 Výroba, skladování a distribuce léčiv 

a zdravotnických prostředků 

5 Doprava 5.1 Silniční 

5.2 Železniční 

5.3 Letecká 

5.4 Vnitrozemská vodní 

6 Komunikační 

a informační systémy 

6.1 Služby pevný telekomunikačních sítí 

6.2 Služby mobilních telekomunikačních sítí 

6.3 Rádiová komunikace a navigace 

6.4 Satelitní komunikace 

6.5 Televizní a rádiové vysílání 

6.6 Poštovní a kurýrní služby 

6.7 Přístup k internetu a k datovým službám 

7 Bankovní a finanční 

sektor 

7.1 Správa veřejných financí 

7.2 Bankovnictví 

7.3 Pojišťovnictví 

7.4 Kapitálový trh 
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8 Nouzové služby 8.1 Hasičský záchranný sbor ČR a příslušné jednotky 

požární ochrany 

8.2 Policie ČR (vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek) 

8.3 Armáda ČR (zabezpečení obrany) 

8.5 Radiační monitorování vč. podkladů pro 

rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo 

odvrácení ozáření 

9 Veřejná správa 9.1 Státní správa a samospráva 

9.2 Soc. ochrana a zaměstnanost (soc.zabezpečení, 

stát.sociální podpora, soc.pomoc) 

9.3 Výkon justice a vězeňství 
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5. Železni ční doprava 

 
Železniční dopravu provozují železniční společnosti po kolejové dráze. Jedná se o 

nejekologičtější způsob hromadné přepravy osob a zboží. Spolu s Belgií a Německem máme 

ve světě nejhustější železniční síť, průměrná délka je 0,12 km tratí na 1 km2. [2,19] 

Všichni provozovatelé drážní dopravy na území ČR se řídí Úmluvou o mezinárodní 

železniční přepravě (COTIF) a Řádem pro přepravu nebezpečných věcí na železnici (RID). 

Za rok 2007 se železniční dopravou přepravilo 181,92 mil. osob, objem nákladní 

přepravy činil 91,62 mil.tun, délka provozovaných a udržovaných tratí byla 9487 km. Za tento 

rok ujeli všichni dopravci na síti provozované Českými drahami 153,883  mil.vlakových km. 

[2] 

 

Přepravci v osobní dopravě: 

• České dráhy, a.s., 

• Viamont, a.s., 

• Veolia Transport, a.s., 

• OKD Doprava, a.s., 

• KLUB PŘÁTEL LOKÁLKY. [4] 

 

Přepravci v nákladní dopravě: 

• ČD Cargo, a.s., 

• Viamont, a.s., 

• OKD Doprava, a.s., 

• Unipetrol Doprava. [4] 

 

5.1 Základní pojmy 
Železniční dráha 

Železniční dráha je dráha pro provoz železniční dopravy, je určená k pohybu drážních 

vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění plynulosti a bezpečnosti drážní 

dopravy. [21] 
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Rozdělení železničních drah 

Z hlediska účelu, významu a technických podmínek se železniční dráha dělí do 

několika kategorií. O zařazení do příslušné kategorie a o změnách rozhoduje drážní správní 

úřad. 

 

Podle účelu dráhy: 

• celostátní dráha, 

• regionální dráha, 

• vlečka, 

• speciální dráha (například metro). [18] 

 

Podle počtu kolejí se dělí na: 

• jednokolejná, 

• dvoukolejná, 

• vícekolejná. [4] 

 

Jednokolejné koleje zabírají 80,3% délky tratí, to je 7614 km. Dvoukolejných tratí je 

méně, zabírají pouhých 19,7%, 1869 km. Vícekolejné koleje se vyskytují zřídka, nachází se 

v 0,4% z celkové délky kolejí z 9483 km je to 38 km, stejně tak je ojedinělý výskyt 

úzkorozchodných tratí a to v délce 23 km. 

 

Podle účelu provozu se dráha dělí na: 

• osobní dopravu, 

• nákladní dopravu.  

 

Podle způsobu pohonu vlaku: 

• elektrizovaná, 

• s nezávislou trakcí. 

 

Podle rychlosti: 

• vysokorychlostní, 

• konveční. [4] 
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Pro osobní, nákladní nebo kombinovanou dopravu je určená konveční dráha. Na této 

draze se drážní vozidla pohybují rychlostí do 200km/h. Na vysokorychlostní dráze se vozidla 

pohybují rychlostí nad 200km/h. 

 

tabulka 2: Základní charakteristika železniční sítě [2] 
 Jednotka Délka 

Délka tratí celkem km 9 483 

     - jednokolejné km 7 614 

     - dvoukolejné a vícekolejné km 1 869 

Elektrizované tratě km 3 057 

     - AC 25 000 V/50Hz km 1 267 

     - DC 3 000 V (1 500 V) km 1 730 

Rychlost - do 80 km.h-1 km 6 811 

               - od 80 do 119 km.h-1 km 3 494 

               - od 120 do 159 km.h-1 km 588 

               - 160 km.h-1 a více km 594 

Úzkorozchodné tratě km 23 

Stavební délka kolejí km 15 445 

Počet výhybných jednotek v.j. 25 071 

Počet mostů  6 696 

Počet tunelů  154 

Celková délka mostů km 148 300 

Celková délka tunelů km 40 387 

 

 

Železniční síť ČD 

Železniční síť ČD je souhrn jednotlivých železničních tratí provozovaných Správou 

železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen „SŽDC, s.o.“) na území ČR, viz Příloha č.1. [21] 

 

Dopravna 

Dopravna je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi 

dopravnami. [21] 
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Železniční stanice 

Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením a ustanoveným rozsahem 

poskytovaných přepravních služeb. [21] 

 

Provozuschopnost dráhy 

Provozuschopnost dráhy je technický stav dráhy, který zaručuje bezpečnost a 

plynulost provozu. Pro zajištění provozuschopnosti musí být dráha pravidelně kontrolována a 

udržována. [21] 

 

Provozování dráhy 

Provozování dráhy jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a 

organizuje drážní doprava. [21] 

 

Provozování drážní dopravy 

Provozování drážní dopravy je činnost, při které mezi dopravcem a osobou, jejíž 

potřeba přepravy se uspokojuje, vzniká právní vztah, jehož předmětem je přeprava osob, věcí 

nebo činnost, kterou se zajišťuje podnikání podle zvláštního předpisu. [21] 

 

Provozovatel dráhy 

Provozovatelem dráhy se rozumí fyzická nebo právnická osoba, zapsaná v obchodním 

rejstříku, která provádí provozování dráhy dle zákona o drahách. [21] 

 

Trať 

Tratí se  rozumí vymezená část dráhy, sloužící pro jízdu vlaku, rozdělenou na traťové 

úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravnách. [21] 

 

Traťový úsek 

Traťový úsek je vymezená část dráhy mezi sousedícími dopravnami. [21]  

 

Železniční koridor 

Železniční koridor je hlavní a moderní tratí, která je určena pro nákladní, dálkovou a 

tranzitní přepravu. Trať musí splňovat určité požadavky, jako jsou bezpečnost dopravy, 

rychlost a plynulost. Železniční koridory na území ČR jsou zobrazeny v příloze č.2. [21] 
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Přehled koridorů: 

• I. tranzitní koridor: Děčín st.hr.- Praha- Pardubice- Brno – Břeclav st.hr. 

• II. tranzitní koridor: Petrovice u Karviné- Ostrava- Přerov- Břeclav st.hr. 

• III. tranzitní koridor: Mosty u Jablunkova st.hr.- Ostrava- Přerov- Praha- Plzeň- 

Cheb st.hr. 

• IV. tranzitní koridor: Děčín st.hr.- Praha- České Budějovice- Horní Dvořiště st.hr. 

[1] 

 

5.2 Správa železni ční a dopravní cesty, o.s. 
Za provoz, údržbu, provozuschopnost a modernizaci státní a regionální dráhy ve 

vlastnictví státu odpovídá společnost Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC, 

s.o.“). Společnost mimo jiné přiděluje kapacitu pro všechny dopravce, sestavuje a vydává 

Železniční jízdní řád, modernizuje železniční infrastrukturu ČR. SŽDC vzniklo na základě 

zákona o transformaci Českých drah, s.o. (č.77/2002 Sb.), kdy 31.12.2002 došlo k zániku ČD, 

s.o. bez likvidace. K 1.1.2003 vznikly dvě nové organizace. Jednou z nich byla Správa 

železniční dopravní cesty. Organizační strukturu společnosti SŽDC, s.o. tvoří řídící a 

organizační složky, viz Příloha č. 3 .[2] 

 

5.3 České dráhy, a.s. 
Železniční dopravu zajišťuje v České republice od 1.prosince 2007 společnost České 

dráhy, a.s. (dále jen „ČD a.s.“). Jedná se o nejvýznamnějšího dopravce, jehož hlavní činností 

je přeprava osob. Organizační strukturu společnosti ČD, a.s. tvoří řídící orgány a organizační 

složky, viz Příloha č. 4.[1] 

 

Dceřiné společnosti ČD,a.s: 

• ČD Cargo, a.s., 

• ČD – Telematika, a.s., 

• Traťová strojní společnost, a.s., 

• RailReal, a.s., 

• REILREKLAM, a.s., 

• ČD Reality, a.s., 

• Smíchov Station Development, a.s., 
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• Výzkumný ústav železniční, a.s., 

• ČD Travel, a.s., 

• Dopravní vzdělávací institut, a.s., 

• DPOV, a.s. [1] 

 

5.4 ČD Cargo, a.s. 
Železniční nákladní dopravu provozuje od 1.12. 2007 dceřiná společnost Českých 

drah, společnost ČD Cargo, a.s. Tato společnost zajišťuje přepravu pohonných hmot, paliv, 

nadměrných nákladů, průmyslových komodit, zboží, surovin, kontejnerů, zemědělských 

komodit, zvířat a  nadměrných nákladů. Společnost poskytuje služby ve formě pronájmu 

nákladních vozů, vleček a přepravních služeb. Denně společnost přepravuje po železnici 

přibližně 25 tisíc vozů ložených nejrůznějším zbožím. 

Nákladní doprava Českých drah, a.s., ČD Cargo, a.s. zaujímá, díky svým výkonům 

v přepravě, páté místo v EU. Přes zvyšující se konkurenci v oblasti nákladní dopravy si je 

společnost schopna své místo udržet. Součástí priorit jsou proto nezbytné investice do  

infrastruktury podporující napojování průmyslových areálů na železniční dopravu, výstavbu 

terminálů kombinované dopravy a logistických center. [3] 

 

Hlavní činnosti společnosti ČD Cargo, a.s.: 

• Provozování drážní dopravy, 

• Provozování dráhy – vlečky, 

• Provozování celních skladů, 

• Skladování zboží a manipulace s nákladem, 

• Silniční motorová doprava nákladní, 

• Zasilatelství, 

• Činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, 

• Zastupování v celním řízení. [3] 
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5.5 Subjekty kritické infrastruktury Českých drah, a.s. 
v Moravskoslezském kraji 

Subjekty kritické infrastruktury v železniční dopravě, které by mohly být negativně 

ovlivněny při vzniku krizové situace v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“): 

 

• regionální úroveň 

o ČD, a.s. PO Český Těšín, 

o OKD, Doprava a.s.- provozovna Horní Suchá, 

o Železniční tunel Mosty u Jablunkova, 

o ČD, a.s.- Správa dopravní cesty Ostrava, 

o ČD, a.s. PO Ostrava hl.n., 

o ČD, a.s. PO Opava, 

 

• místní úroveň 

o ČD, a.s. ŽST Studénka, 

o ČD, a.s. ŽST Bruntál, 

o ČD, a.s. ŽST Valšov, 

o ČD, a.s. ŽST Baška, 

o ČD, a.s. ŽST Dobrá u Frýdku-Místku, 

o ČD, a.s. ŽST Frýdek-Místek, 

o ČD, a.s. ŽST Lískovec u Frýdku, 

o Depo kolejových vozidel PJ Bohumín, 

o ČD, a.s. ŽST Paskov, 

o ČD, a.s. ŽST Frýdlant nad Ostravicí, 

o ČD, a.s. ŽST Albrechtice u Českého Těšína, 

o ČD, a.s. ŽST Havířov, 

o ČD, a.s. ŽST Most u Jablunkova, 

o ČD, a.s. ŽST Jablunkov-Návsí, 

o ČD, a.s. ŽST Karviná hl.n., 

o ČD, a.s. ŽST Dětmarovice, 

o ČD, a.s. ŽST Petrovice u Karviné, 

o ČD, a.s. ŽST Krnov, 

o ČD, a.s. ŽST Suchdol nad Odrou, 

o ČD, a.s. ŽST Opava-východ, 
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o ČD, a.s. ŽST Opava-západ, 

o ČD, a.s. ŽST Ostrava-Střed,  

o ČD, a.s. ŽST Ostrava-Vítkovice,  

o ČD, a.s. ŽST Ostrava-Kunčice, 

o ČD, a.s. ŽST Ostrava-Svinov, 

o ČD, a.s. ŽST Vratimov, 

o ČD, a.s. ŽST Bystřice, 

o ČD, a.s. ŽST Hnojník, 

o ČD, a.s. ŽST Třinec. [5] 

  



 - 19 -

6. Rizika 

 
Při narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu většinou dojde i k narušení 

infrastruktury železniční dopravy a také k přerušení vlastní železniční dopravy. Narušení 

železniční dopravy může být způsobeno vnější nebo vnitřní příčinou.  [5] 

Události, které mohou ohrozit funkčnost kritické infrastruktury v železniční dopravě: 

• vnější mimořádné události, které vznikají mimo dopravní systém: 

o přírodní riziko, 

o rizika vyvolaná lidskou činností, 

o technická a technologická rizika, 

• vnitřní mimořádné události, vznikající v důsledku dopravních vozidel na dopravní 

infrastruktuře: 

o srážka drážního vozidla s drážním vozidlem, 

o střet drážního vozidla s osobou, 

o vykolejení drážního vozidla, 

o požár drážního vozidla, 

o únik nafty z naftové lokomotivy, 

o únik nebezpečné látky z nákladního vlaku. [8] 

 

 Události působící z vnějšího prostředí na dopravní systém, které nabývají takového 

rozsahu, že funkčnost železniční dopravy je narušena, si může vyžádat vyhlášení krizového 

stavu (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu). V následující kapitole jsou popsána 

rizika, která mohou tuto situaci vyvolat. [5] 

 

6.1 Vnější rizika 

6.1.1 Povode ň 

Jedná se o přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 

vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

Povodní může být i stav, kdy voda způsobuje škody tím, že nemůže z určitého území dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení 

území při soustředěném odtoku srážkových vod. [19] 

Mapa v příloze č. 6 uvádí situaci při zasažení železniční sítě povodněmi v roce 1998. 
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Příčina vzniku KS: 

• dlouhotrvající vodní srážky, 

• přívalové deště, 

• prudká obleva, tání sněhu, chod ledu. 

 

Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společností ČD, a.s. a SŽDC, s.o., 

• ohrožení života a zdraví přepravovaných osob, 

• osobní dopravu, omezení nebo zastavení dopravy,  

• nákladní dopravu, 

• zničení nebo silné poškození majetku přepravců, dopravců, přepravovaných osob, 

• narušení provozu dopravních cest, podmáčení případně podemletí tratí, poškození 

železničního svršku, 

• poškození mostních konstrukcí, 

• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, 

• narušení zásobování obyvatelstva, 

• výskyt druhotných mimořádných událostí (např. narušení telekomunikačních a 

informačních toků, vznik epidemie, únik nebezpečných látek, narušení dodávek 

elektrické energie), 

• mezinárodní dopady, zpoždění mezinárodní osobní a nákladní dopravy, poškození 

majetku cizích přepravců i dopravců, 

• překážky na trati. 

 

Na území MSK mohou být postiženy povodněmi tyto subjekty KI: ČD, a.s. ŽST 

Ostrava hl.n., ŽST Paskov, ŽST Ostrava-Svinov, ŽST Ostrava-Kunčice, ŽST Krnov, ŽST 

Studénka a přilehlé traťové úseky mezi železničními stanicemi. 

 

6.1.2 Zvláštní povodn ě 

Zvláštní povodně jsou povodně způsobené umělými vlivy. Jedná se o situace, které 

mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl vzdouvající vodu, při narušení 

poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení, nebo při nouzovém řešení kritických situací 
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z hlediska bezpečnosti vodohospodářských děl. Často tato situace nastává při výskytu 

přirozené povodně v daném území.[8] 

 

Příčina vzniku KS: 

• zemětřesení, 

• dlouhotrvající vodní srážky doprovázené přívalovými dešti, 

• sesuvy půdy,  

• narušení stability hráze vodního díla, 

• teroristický čin. 

 

Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společnosti ČD, a.s. a SŽDC, s.o., 

• ohrožení života a zdraví přepravovaných osob, 

• zastavení osobní a nákladní dopravy, 

• zničení nebo silné poškození majetku přepravců, dopravců, přepravovaných osob, 

• narušení provozu dopravních cest, poškození železničního svršku, 

• dojde k zavalení trati pod svahem masou hornin, strhnutí tratě, vyskytuje-li se trať 

na svahu, 

• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, 

• narušení zásobování obyvatelstva, 

• výskyt sekundárních krizových situací, 

• mezinárodní dopady, zpoždění mezinárodní osobní a nákladní dopravy, poškození 

majetku cizích přepravců i dopravců, 

• ekonomické dopady, škody na majetku přepravců, dopravců a přepravovaných 

osob. 

 

Na území MSK mohou být postiženy zvláštní povodní tyto subjekty KI: ČD, a.s. ŽST 

Ostrava hl.n., ŽST  Paskov, ŽST Vratimov, ŽST Albrechtice u Českého Těšína, ŽST Havířov 

a přilehlé traťové úseky mezi uvedenými stanicemi. 
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6.1.3 Zemětřesení 

Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí. Jedná se o 

nejničivější přírodní děj na Zemi. Vzniká náhle a ve většině případů bez varování. Pro 

vyjádření makroseismické intenzity zemětřesní se používá Medveděvova-Sponheuerova-

Kárníkova stupnice (dále jen „MSK-64“). Za silné zemětřesení lze považovat zemětřesení o 

síle MSK-64 intenzity 7 a více. V příloze č. 5 jsou vypsány stupně MSK-64a jejich 

nejdůležitější projevy. [8] 

 

Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společností ČD, a.s., a SŽDC, s.o., 

• ohrožení života a zdraví přepravovaných osob, 

• osobní dopravu, omezení nebo zastavení dopravy,  

• nákladní dopravu,  

• zničení nebo silné poškození majetku přepravců, dopravců, přepravovaných osob, 

• poškození nebo zničení mostních konstrukcí a tunelů, 

• porušení trolejového vedení, překážky na trati, 

• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, 

• narušení zásobování obyvatelstva, 

• mezinárodní dopady, zpoždění mezinárodní osobní a nákladní dopravy, poškození 

majetku cizích přepravců i dopravců, 

• narušení dodávek elektrické energie, telekomunikačních a informačních systémů, 

• zavalení drážních vozidel, 

• vznik druhotných MU (únik plynu, požáry, zhoršené hygienické podmínky) 

• porušení dopravních cest, poškození traťového svršku. 

 

V Moravskoslezském kraji mohou být zemětřesením postiženy tyto subjekty KI: ČD, 

a.s. ŽST Frýdek-Místek, ŽST Havířov, ŽST Karviná hl.n., ŽST Ostrava hl.n., ŽST Ostrava-

Kunčice, ŽST Ostrava-Střed, ŽST Opava-východ, ŽST Opava-Západ a přilehlé traťové úseky 

mezi stanicemi. 
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6.1.4 Otřesy vyvolané d ůlní činností 

Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí hornoslezské pánve, která se z větší 

části nachází na území sousedního státu, Polska. Její rozloha zaujímá přibližně 7000 

čtverečních kilometrů, z toho 1500 čtverečních kilometrů připadá na Českou republiku. Jedná 

se o území v okolí měst Ostravy, Karviné, Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm a 

dalších, kde se vyskytují zdroje černého uhlí. Seismické otřesy k těžbě uhlí neodmyslitelně 

patří. Vznikají uvolněním energie v masivu horniny. Otřesy se velmi těžce předvídají stejně 

jako zemětřesení. [9] 

 

Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společností ČD, a.s. a SŽDC, s.o., 

• ohrožení života a zdraví přepravovaných osob, 

• osobní dopravu, omezení nebo zastavení dopravy, 

• nákladní dopravu, omezení nebo zastavení dopravy, 

• zničení nebo silné poškození majetku přepravců, dopravců, přepravovaných osob, 

• poškození železničního svršku, překážky na trati,  

• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, způsobení výpadku ve výrobě, 

• narušení zásobování obyvatelstva, 

• mezinárodní dopady, zpoždění mezinárodní osobní a nákladní dopravy, poškození 

majetku cizích přepravců i dopravců, 

• narušení dodávek elektrické energie, telekomunikačních a informačních systémů, 

• zavalení drážních vozidel, 

• vznik druhotných MU (únik plynu, požáry, zhoršené hygienické podmínky) 

• porušení dopravních cest, poškození traťového svršku. 

 

Subjekty KI v Moravskoslezském kraji, které mohou být postiženy důlními otřesy:  

ČD, a.s. ŽST Ostrava hl.n., ŽST Ostrava-Střed, ŽST Ostrava-Vítkovice, ŽST Ostrava-

Kunčice, ŽST Ostrava-Svinov, ŽST Havířov, ŽST Karviná hl.n.,ŽST Paskov a přilehlé 

traťové úseky. 
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6.1.5 Svahové pohyby velkého rozsahu 

Jedná se o náhlý pohyb hornin, při kterém se sesouvá oddělená hmota od pevného 

podloží zřetelnou smykovou plochou. [9] 

 

Příčiny vzniku KS: 

• sklon svahu větší než 25°, 

• dojde k zatížení svahu, 

• narušení svahu přírodní či lidskou činností, 

• vysoký obsah vody v hornině v důsledku dlouhotrvajících vodních srážek. 

 

Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společností ČD, a.s. a SŽDC, s.o., 

• ohrožení života a zdraví přepravovaných osob, 

• omezení, zpomalení případně zastavení osobní a nákladní dopravy, 

• zničení nebo silné poškození majetku přepravců, dopravců, přepravovaných osob, 

• poškození nebo zničení železničních tunelů, 

• narušení provozu dopravních cest, poškození železničního svršku, 

• dojde k zavalení trati pod svahem masou hornin, strhnutí tratě, vyskytuje-li se trať 

na svahu, 

• možnost vykolejení vlaku v důsledku svahových pohybů, 

• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, 

• narušení zásobování obyvatelstva, 

• možný výskyt druhotných MU, 

• mezinárodní dopady, zpoždění mezinárodní osobní a nákladní dopravy, poškození 

majetku cizích přepravců i dopravců. 

 

V Moravskoslezském kraji nehrozí zasažení železničních stanic svahovými pohyby, 

poškozeny budou traťové úseky mezi ŽST Vratimov a ŽST Frenštát pod Radhoštěm, ŽST 

Český Těšín a ŽST Mosty u Jablunkova, železniční tunel Mosty u Jablunkova.  
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6.1.6 Lesní požáry 

Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese a jiných lesních pozemcích nebo 

vypukne na jiných pozemcích a rozšíří se do lesa a na jiné lesní pozemky. [7] 

 

Příčiny vzniku KS: 

• vypalování travních porostů a následné rozšíření do lesa a na jiné lesní pozemky, 

• úmyslné zapálení, 

• nedbalost, 

• dlouhotrvající sucha, 

• mechanická příčina (např. jiskra od pracovního stroje), 

• bleskem. 

 

Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společností ČD, a.s. a SŽDC, s.o., 

• ohrožení života a zdraví přepravovaných osob, 

• omezení případně zastavení osobní a nákladní dopravy, 

• zničení nebo silné poškození majetku přepravců, dopravců, přepravovaných osob, 

• narušení provozu dopravních cest. 

 

Lesními požáry v MSK mohou být poškozeny subjekty KI v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd, Hrubého a Nízkého Jeseníku. 

 

6.1.7 Vich řice 

Jedná se o proudění vzduchu o rychlosti větru od 20,8 až 24,4 m/s, tj. 75 až 88 km/h. 

Pro stanovení stupně podle pozorovatelných projevů slouží Beaufortova stupnice. Vichřice je 

v této stupnici označena stupněm 9. Stupně Beaufortovy stupnice jsou vysvětleny v příloze 

č. 7. 

 Hlavní riziko v důsledků vichřice představují padající a popadané stromy, poškození 

trakčního vedení. V důsledku vichřice dojde k polomům, překážkám na trati a tím pádem 

omezení dopravy. [4] 
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Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společností ČD, a.s. a SŽDC, s.o., 

• ohrožení života a zdraví přepravovaných osob, 

• osobní dopravu, omezení nebo zastavení dopravy,  

• nákladní dopravu,  

• zničení nebo silné poškození majetku přepravců, dopravců, přepravovaných osob, 

• porušení trolejového vedení, překážky na trati, 

• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, způsobení výpadku ve výrobě, 

• mezinárodní dopady, zpoždění mezinárodní osobní a nákladní dopravy, poškození 

majetku cizích přepravců i dopravců, 

• narušení dodávek elektrické energie. 

 

Vichřicí mohou být postiženy všechny subjekty kritické infrastruktury v MSK a jejich 

přilehlé traťové úseky. 

 

6.1.8 Sníh 

Jedná se o srážení vodních par v zemské atmosféře při teplotách pod bodem mrazu. 

Sněžení je nejhojnější při teplotách okolo bodu mrazu, na zemi pak vzniká sněhová pokrývka. 

Největší problém sněžení způsobuje v podhorských oblastech a na železničních koridorech. 

[8] 

Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společností ČD, a.s. a SŽDC, s.o., 

• ohrožení života a zdraví přepravovaných osob, 

• osobní dopravu, omezení nebo zastavení dopravy, po dobu nutného pro odklizení 

sněhové pokrývky, zajištění náhradní autobusové dopravy, 

• nákladní dopravu, zajištění náhradní automobilové dopravy pro přepravu nákladu, 

• zničení nebo silné poškození majetku přepravců, dopravců, přepravovaných osob, 

• porušení trolejového vedení, 

• stavění vlakové cesty  a přestavování výhybek, 

• vnik lomu kolejnic při nízkých teplotách, 
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• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, způsobení výpadku ve výrobě, 

• mezinárodní dopady, zpoždění mezinárodní osobní a nákladní dopravy, poškození 

majetku cizích přepravců i dopravců, 

• narušení dodávek elektrické energie. 

 

Vichřicí mohou být postiženy všechny subjekty kritické infrastruktury v MSK a jejich 

přilehlé traťové úseky. Nejvíce postižena bude doprava na II. a III. tranzitním koridoru. 

 

6.1.9 Epidemie a hromadná nákaza osob 

Epidemie je takový výskyt infekčního onemocnění, kdy v místní a časové souvislosti 

se zvýší nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném 

období. V ČR je možný výskyt epidemií infekcí vyskytující se jak běžně u místní populace, 

tak i importované, šířené úmyslně či neúmyslně, jejichž výskyt je pro ČR neobvyklý. 

 

Příčina vzniku KS: 

• existence zdroje infekce, 

• uplatnění se cesty přenosu a vnímavý jedinec [12] 

 

Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společností ČD, a.s. a SŽDC, s.o., 

• snížení nebo omezení plnění úkolů a schopnosti zajistit dopravní provoz a 

obslužnost, 

• zvýšení nákladů na dopravu, 

• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, způsobení výpadku ve výrobě, 

• ohrožení bezpečnosti provozu. 

 

Epidemií nebo hromadnou nákazou osob budou postiženy všechny subjekty KI 

v MSK, nejvíce však železniční stanice s největší koncentrací zaměstnanců a cestující 

veřejnosti: ČD, a.s. ŽST Ostrava-Svinov, ŽST Ostrava hl.n., ŽST Český Těšín, ŽST 

Bohumín. 
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6.1.10 Narušení zákonnosti velkého rozsahu 

Jedná se o závažné a úmyslné narušování zákonů a bezpečnosti za účelem ohrozit ve 

velkém rozsahu životy a zdraví občanů, majetek, životní prostředí a demokratického systému. 

Je charakterizováno nemožností zvládat tyto KS běžnými prostředky a postupy 

bezpečnostních sil a dále skutečností, že při dalším neřešení vzniklé situace budou ohroženy 

samostatné základy právního a demokratického státu.  

 

Tři základní varianty: 

• pouliční nepokoje, 

• rozsáhlý teroristický útok, 

• protizákonná činnost organizovaných zločineckých skupin. [10] 

 

Dopady KS: 

• ohrožení života a zdraví zaměstnanců společností ČD, a.s. a SŽDC, o.s., 

• ohrožení života a zdraví přepravovaných osob, 

• osobní a nákladní dopravu, omezení, zpomalení nebo zastavení dopravy,  

• narušení provozu dopravních cest, poškození trati a železničních koridorů, zničení 

mostních konstrukcí a tunelů,  

• poškození majetku přepravců a dopravců, poškození důležitých železničních stanic 

a zařízení pro zajištění provozu železniční dopravy, 

• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, způsobení výpadku ve výrobě, 

• mezinárodní dopady, zpoždění mezinárodní osobní a nákladní dopravy, poškození 

majetku cizích přepravců i dopravců. 

 

Narušením  zákonnosti velkého rozsahu v MSK budou nejvíce postiženy tyto subjekty 

KI: ČD, a.s. ŽST Ostrava-Svinov, ŽST Ostrava hl.n., ŽST Bohumín, ŽST Český Těšín, 

železniční tunel Mosty u Jablunkova, II. a III. tranzitní koridor. 

 

6.1.11 Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu 

Elektroenergetika je celostátně plošný systém s vysokou mírou vazeb na 

elektroenergetické soustavy okolních států. Systém se skládá z:  
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• výrobní části produkující elektřinu v různých zdrojích, 

• přenosové soustavy vedení a zařízení 400 kV, 220 kV, a vybraných vedení a 

zařízení 110 kV, 

• distribučních soustav vysokého napětí (dále jen „VN“) 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 

35 kV  a 110 kV, 

• distribučních soustav nízkého napětí 0,4/0,23 kV, 

• technických dispečinků hierarchicky uspořádaných k řízení celé soustavy. [11] 

 

Příčina vzniku KS: 

• výpadek na straně výrobce, způsobený vlivem přímého poškození určitého 

výrobního zařízení (např.živelní pohroma, teroristický útok,technická porucha), 

chybné funkce řídícího systému, nevhodného dispečerského zásahu nebo 

manipulace, rozpadu elektrické sítě výrobnou napájené, nedostatek paliva nebo 

jiných pohonných hmot, 

• výpadek na straně přenosové soustavy, způsobeným vlivem přímého poškození 

určitého prvku vedení, chybné funkce řídícího systému nebo automaticky 

působících ochran, nevhodného dispečerského zásahu, 

• výpadek na straně dodavatele, způsobeným vlivem přímého poškození určitého 

prvku vedení (např. živelní pohroma, teroristický útok,technická porucha) 

• výpadek transformačního napájení stanice, způsobený vlivem poškození zařízení 

živelní pohromou, teroristickým činem, vadou na zařízení, 

• dlouhodobý výpadek elektrické energie pro napájení odběrových míst 

z distribučních rozvodů provozovaných ČD, a.s. [11] 

 

Dopady KS: 

• ohrožení bezpečnosti provozu, 

• omezení funkčnosti bezpečnostních zařízení, 

• narušení propustnosti tratě,  

• selhání zabezpečovacího zařízení, ztráta kontroly, 

• pro podniky, které jsou závislé na přepravovaném materiálu, potřebném pro 

zajištění výroby, způsobení výpadku ve výrobě, způsobení výpadku ve výrobě, 

• ekonomické dopady na přepravce, dopravce, 

• na návaznost dopravy mezi jednotlivými kraji a státy, vznik zpoždění vlaků, 
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• zatížení silniční dopravy, mezinárodní dopady, zpoždění mezinárodní osobní a 

nákladní dopravy, poškození majetku cizích přepravců i dopravců, 

 

Nejvíce budou v Moravskoslezském kraji postiženy tyto subjekty KI: ČD, a.s. ŽST 

Ostrava-Svinov, ŽST Ostrava hl.n., ŽST Bohumín, ŽST Český Těšín, II. a III. tranzitní 

koridor. 

 

6.1.12 Narušení dodávek nafty, mazadel a ropných pr odukt ů 

Česká republika je zásobována ropou z ropovodu Družba a IKL. Z časového hlediska 

dojde-li k narušení dodávek ropy, bude se jednat o dlouhodobé narušení dodávek ropy, 

ropných produktů ze zahraničí i z domácí produkce. 

Systém zásobování naftou, mazadly a ropnými produkty je u ČD, a.s., ČD Cargo, a.s i 

SŽDC, s.o. vychází ze zásady smluvně potvrzené. Dodavatel odpovídá za zajištění smluvních 

dodávek potřebných pro provoz nezávislou trakcí.  

 

Příčina vzniku: 

• snížení dovozu ropy a ropných produktů do ČR, 

• neočekávaný dlouhodobý pokles celosvětové těžby ropy, 

• živelní pohroma, 

• úmyslné poškození ropovodu, 

• teroristický čin, 

• výpadky v tuzemských rafinériích. [13] 

 

Dopady KS: 

• poškození přepravců, dopravců, 

• v důsledku neschopnosti mazat může dojít k poškození či opotřebení materiálu, 

vedoucí k vzniku nehody, 

• možnost nebezpečí zničení nebo poškození železničních cisternových přepravních 

prostředků, 

• omezení přepravy v oblastech, které nejsou elektrifikovány, nutnost nasazení 

motorizovaných drážních vozidel, zvýšená spotřeba nafty a mazadel. 
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Narušením dodávek nafty, mazadel a ropných produktů v MSK budou postiženy 

všechny subjekty KI, nejvíce se to však dotkne: SŽDC, s.o, Depo kolejových vozidel PJ 

Bohumín, ČD, a.s. ŽST Ostrava-Svinov, ŽST Ostrava hl.n., ŽST Bohumín, ŽST Český Těšín. 

 

6.1.13 Narušení telekomunika ční sít ě a informa čních tok ů velkého 

rozsahu 

Poskytování služeb elektronických komunikací z hlediska přenosu probíhá převážně u 

těchto sítí elektronických komunikací: 

• pevné sítě, 

• mobilní sítě, 

• rádiové sítě, 

• internetová síť. 

 

Příčiny vzniku: 

• poškození provozních zařízení, 

• úmyslné shození sítě, 

• živelní pohromy, 

• narušení zákonnosti velkého rozsahu, 

• radiační havárie a havárie velkého rozsahu, 

• problémy ze strany poskytovatele služeb, 

• narušení dodávek elektrické energie včetně záložního zdroje, 

• disfunkční chování nebo virové napadení řídících prvků systémů sítí 

elektronických komunikací, 

• výpadky způsobené prudkým nárůstem provozu a následným přetížením nebo 

ovlivněním intenzity provozu výpadkem jiné sítě (neplatí pro rádiové sítě), 

• elektromagnetické rušení (neplatí pro pevné a mobilní sítě). [22] 

 

Dopady: 

• dojde k zpomalení provozu, 

• rozsáhlé omezení činnosti obsluhy provozních zařízení, 

• narušení koordinaci postupů při řešení MU s orgány krizového řízení, 

• narušení řídících a monitorovacích systémů, 
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• ztráta veřejné informační podpory. 

 

Narušením telekomunikační sítě a informačních toků v MSK budou nejvíce postiženy 

subjekty KI: ČD, a.s. ŽST Ostrava-Svinov, ŽST Ostrava hl.n., ŽST Bohumín, ŽST Český 

Těšín. 

 

6.2 Vnit řní rizika 
Vnitřní rizika byla vyhodnocena metodou Analýzy příčin a následku. Nepředstavují 

takové ohrožení, aby byla narušena funkčnost železniční dopravy, jako v případě vnějších 

rizik. Viz příloha č. 8. 
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7. Doporu čené typové postupy a řešení KS 

 
Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD ČR“) ve své přenesené působnosti 

zpracovává typový plán, jehož cílem je poskytnout zpracovatelům krizových plánů základní 

informace pro vyhodnocení důsledků krizových situací popsaných v typových plánech jiných 

ústředních správních úřadů na dopravní soustavu a také poskytnout typová opatření při 

narušení dopravní soustavy v důsledku libovolné KS. 

 

MD ČR řeší v typovém plánu jednotlivé druhy doprav samostatně: 

• drážní doprava, 

• silniční doprava, 

• silniční hospodářství, 

• civilní letectví, 

• vnitrozemská vodní doprava. 

 

Hlavním úkolem v oblasti železniční dopravy je: 

• zabezpečení pružnosti systému řízení železniční dopravy,  

• zvýšení odolnosti důležitých železničních zařízení k zabezpečení dopravy, 

• vytvoření zásob materiálů pro rychlé obnovení poškozené železniční 

infrastruktury, 

• zabezpečení dostatečného množství sil a prostředků, 

• dostatečný počet drážních vozidel k zabezpečení nezbytných služeb, 

• ochrana zaměstnanců. [5] 
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8. Opatření  

Pro zajištění bezpečnosti provozu železniční dopravy je nutné stanovit opatření, která 

pomohou k zajištění funkčnosti kritické infrastruktury v oblasti železniční dopravy. Opatření 

mohou být jak organizační, technická, legislativní, tak i hospodářská. 

 

8.1. Organiza ční opat ření 
Účinná spolupráce mezi SŽDC a skupinou ČD, orgány krizového řízení a vlastníky 

soukromých pozemků v blízkosti tratí a objektů patřící ČD, a.s. a SŽDC, s.o. za účelem 

zkvalitnění zásahu při vzniku mimořádné události. 

V případě vzniku mimořádné události budou aktivovány krizové štáby jednotlivých 

organizací, jejímž úkolem bude krizovou situaci řešit a řídit. 

Organizační opaření pro zaměstnance ČD, a.s. a SŽDC, s.o. nastavit tak, aby při 

případném vzniku mimořádné události byly známy pravomoci jednotlivých zasahujících 

složek IZS a všech zúčastněných na provozování železniční dopravy. 

Pro zajištění plynulosti provozu během mimořádných opatření dojde ke snížení počtu 

zaměstnanců ČD, a.s. a SŽDC, s.o. až na 70 % a bude zajištěno organizační opatření zvýšit 

pracovní dobu na 60 hodin týdně. [20] 

V případě zemětřesení a otřesů způsobených důlních činností bych doporučila 

spolupráci se společností DBP, a.s. v Paskově, která se zaměřuje na sledování otřesů. Pro tuto 

činnost existuje speciální měřící síť. [9] 

Pro zachování veřejného pořádku v případě narušení zákonnosti velkého rozsahu 

navrhuji opětovné zřízení drážní policie, rozšíření pravomocí městské policie pro zásah na 

půdě Českých drah a rozšíření pravomocí zaměstnanců ČD, a.s. a SŽDC, s.o.  

Pro řízení provozu železniční dopravy v KS se zaměstnanci řídí Předpisem pro 

organizování a provozování drážní dopravy, jinak známým jako D2. 

 

8.2. Technická opat ření 
Cílem technických opatření je zajistit bezpečnost provozu železniční dopravy mimo 

krizové situace, ale i během nich. Nejvhodnějším technickým opatřením se v současné době  

jeví modernizace železničního provozu, tratí, zabezpečovacích zařízení, pravidelné kontroly 

stavu mostních konstrukcí, tunelů, propustků, technického vybavení a úpravě terénu 

v blízkosti tratí (např. zpevňování svahů). 
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� Při mimořádných událostech může dojít k selhání zabezpečovacího zařízení 

železniční infrastruktury. Pro jeho zajištění je za potřebí mít dostatečný počet 

přenosných výměnových zámků na výhybky a dostatečný počet vysílaček a volných 

frekvencí pro obsluhující personál. 

 

� Pro informování cestující veřejnosti zajistit informační panely. 

 

� V oblasti výpočetní techniky navrhuji zvýšení zabezpečení systému využívaných 

pro řízení provozu železniční dopravy a zabezpečení intranetové sítě před nežádoucím 

vnitřním i vnějším napadením.  

 

� Při narušení dodávky elektrické energie velkého rozsahu bude odebírána elektrická 

energie z veřejné sítě. Je-li doba výpadku na úrovni NN delší než 2,5 hodiny, využije 

se napájení náhradních mobilních agregátů v majetku SŽDC, s.o. Je nutné zajistit 

dodávky nafty pro napájení náhradních mobilních agregátů od Státní správy hmotných 

rezerv ve spolupráci s Krajským úřadem.[20] 

 

8.3. Legislativní opat ření 
Průběžná aktualizace dokumentů, směrnic a pokynů vydané jednotlivými 

provozovateli ve vazbě na právní předpisy (např. na zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.266/1994 Sb., o drahách ve 

znění pozdějších předpisů). 

 

8.4. Hospodá řská opat ření 
Regulační opatření, kterým se mění způsob organizace a řízení v železniční dopravě: 

• změna způsobu řízení a organizování nákladní železniční dopravy na 

vyjmenovaných tratích pro určené druhy vlaků v určeném čase z důvodu omezení 

nakládky a vykládky zásilek, 

• změna způsobu řízení a organizace osobní železniční dopravy na vyjmenovaných 

železničních tratích pro určené druhy vlaků v určeném čase z důvodů opatřeních 

vydaných správními úřady, 
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• zřízení/zrušení zastávky (stanice) náhradní přepravy z důvodu změny způsobu 

řízení a organizace osobní železniční dopravy na vyjmenovaných tratích pro 

určené druhy vlaků v určeném čase z důvodu nástupu a výstupu cestujících, 

 

Regulační opatření, kterým se omezuje provoz drážní dopravy: 

• omezení provozu vlaků nákladní a osobní dopravy na vyjmenovaných tratích 

v určeném čase pro určené druhy vlaků, 

• náhrada vlaků s hnacími vozidly závislých na elektrické trakci za vlaky motorové 

trakce a s tím spojená redukce rozsahu vlakové dopravy, 

• změna rozsahu vlakové dopravy na určených tratích v určeném čase z důvodu 

provozu vlaků z odkloněné tratě, 

• změna rozsahu vlakové dopravy na vyjmenovaných tratích v určeném čase 

z důvodu zavedení vlaků ve státním zájmu. [8] 

 

Podle plánovací dokumentace ČD, a.s. je v případě narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu množství dodávky nafty poskytované pro zajištění provozu 

železniční dopravy nedostatečné. Proto navrhuji zvýšení dodávky denní spotřeby nafty, 

mazadel a benzínu pro zajištění železniční přepravy dle požadavků Krajského úřadu (Obce 

s rozšířenou působností). 

 

8.5. Zdravotní opat ření 
Pro zajištění fungování provozu osobní, nákladní dopravy a údržby železničních 

dopravních cest je vhodným opatřením preventivní očkování zaměstnanců. Pro tento případ je 

zpracován přehled rozhodujících řídících a provozních funkcí tak, aby byla činnost provozu 

drážní dopravy zajištěna. Je nutné dodržovat pracovní dobu a dobu pro odpočinek, nařízení 

lékařů a hygieniků. Zajištění dostatečného množství dezinfekčních, úklidových a osobních 

ochranných prostředků. Navrhuji pravidelné školení zaměstnanců z první pomoci v častějších 

intervalech. [20] 
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9. Závěr 

Železniční doprava je jednou z nejekologičtějších způsobů dopravy. Dlouhodobá 

nefunkčnost železniční infrastruktury bude mít za následek přenesení přepravy veřejnosti a 

zboží na silniční dopravu, což by se v budoucnu projevilo na zhoršení stavu našeho životního 

prostředí. 

Vzhledem k rozdělení původní společnosti ČD, s.o. na ČD, a.s., její dceřiné 

společnosti a SŽDC, s.o.  vznikl v oblasti železniční dopravy vztah provozovatel železniční 

infrastruktury a provozovatel železniční přepravy. Z toho vyplývá, že veškeré řešení 

krizových situací na železniční infrastruktuře spadá pod pravomoc státní organizace SŽDC. 

Cílem práce bylo vytvořit návrh základního zabezpečení funkčnosti kritické 

infrastruktury právě v oblasti železniční dopravy. 

Nejdříve jsem představila pojem kritická infrastruktura v České republice, její 

postavení v EU a NATO. V následující kapitole jsem vysvětlila pojmy z oblasti železniční 

dopravy, představila provozovatele železniční infrastruktury a největší české přepravce 

v osobní  a nákladní dopravě. 

Doba jde rychle dopředu, soutěživost mezi jednotlivými odvětvími dopravy přináší 

ekologické železniční dopravě značné úsilí se jim vyrovnat. Svou jedinečností je zranitelná, 

jak ze strany přírody, tak ze strany lidského faktoru a techniky. Proto jsem vyhodnotila rizika 

z vnějšího prostředí a jejich dopady, které dlouhodobě omezí funkčnost kritické 

infrastruktury.  

Aby se předešlo újmám na zdraví a životech lidí, škodám na majetku SŽDC, s.o. i 

přepravců, jsem vypracovala návrh základního zabezpečení. Ne všechna rizika mohou mít 

stejné dopady, z toho důvodu nelze všeobecně nastavit opatření tak, aby vyhovovala všem 

uvedeným rizikům. 

Nejefektivnější způsob vedoucí k minimalizaci škod, způsobených případnými 

krizovými situacemi, je v modernizaci železniční infrastruktury, její pravidelná údržba (např. 

odvodňovacích kanálů a propustků, zpevňování svahů atd.) a kontrola stavu. 

Spolupráce mezi SŽDC, s.o., ČD, a.s., složkami IZS, vlastníky okolních pozemků a 

orgánů státní správy vede ke zdárnému řešení a k minimalizaci škod. 
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Zkratky 

ČD, a.s.  České dráhy, akciová společnost 

SŽDC, s.o.  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

ŽST   Železniční stanice 

RCP   Regionální centrum provozu 

KS   Krizová situace 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

GŘ ČD  Generální ředitelství Českých drah a.s. 

KI   Kritická infrastruktura 

MD ČR  Ministerstvo dopravy České republiky 

EU   Evropská unie 

NATO   North Atlantic Treaty Organisation 

MU   Mimořádná událost 

ČR   Česká republika 

MSK-64  Medveděvova-Sponheuerova-Kárníkova stupnice 

PO   Provozní obvod 
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