
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

 

Systém řízení bezpečnosti Českých drah, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Jan Kolovratník 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Konečný  

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce: 30. 9. 2011 

Termín odevzdání bakalářské práce: 20. 4. 2012 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Ostravě dne 16. 4. 2012 

Jan Kolovratník 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

„Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. Martinu Konečnému 

za cenné rady a spolupráci při tvorbě mé bakalářské práce.“ 



 

 

Anotace 

KOLOVRATNÍK, Jan. Systém řízení bezpečnosti Českých drah, a. s.: bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB - TU, 2012, 40 s. 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti v železniční dopravě. 

V teoretické časti práce je uveden právní rámec upravující bezpečnost a povinnosti související 

s problematikou mimořádných událostí v drážní dopravě se zaměřením na provozovatele 
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1 Úvod 

Slovo bezpečnost má původ ve slově pečovat. Užívá se tedy pro stav, kdy není potřeba 

péče, kdy je všechno v pořádku, je to absence starostí, zármutku a útrap.[1] Je zřejmé, že 

bezpečná železniční doprava bude jen těžko někdy znamenat absenci zranění, úmrtí  

a hmotných škod. Mělo by to však pro všechny (dopravce, provozovatele drah i fyzické 

osoby) být důvodem k tomu, aby se maximálně zasadili pro minimalizaci potenciálního 

nebezpečí. 

Bezpečnost je z hlediska Českých drah, a.s. (dále jen ČD), vnímána jako relativní. 

Nepředstavuje konstantu, která by se zajistila několika opatřeními, ale neustále se mění 

v souvislosti se společenskými konvencemi a v čase, proto je nutné na bezpečnosti neustále 

pracovat. Na čem se bezpečnost železniční dopravy zakládá, jak se zajišťování bezpečnosti 

železniční dopravy daří v České republice (dále jen ČR) a jaká by mohla být opatření k jejímu 

zlepšení, na to bude reagovat tato práce. 

Posledním vědeckotechnickým sborníkem ČD, a. s., který se věnuje přímo stavu 

bezpečnosti železniční dopravy je sborník č. 24 z roku 2007. Upozorňuje na změny legislativy 

přijetím Směrnice evropského parlamentu a Rady č. 2004/49/ES o bezpečnosti železnic 

Společenství. Dne 1. 7. 2006 v ČR nabyla účinnosti novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách 

a v návaznosti na novelu zákona byla Ministerstvem dopravy zpracována vyhláška  

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

vzniku mimořádných událostí na dráhách a vyhlášku č. 377/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 352/2006 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního 

systému. Vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1. 8. 2006. První část této práce se bude věnovat 

právě legislativě, která je významná pro železniční dopravu. 

Povinnosti, které pro ČD z novel zákonů vyplynuly, byly zavedení managementu 

bezpečnosti, získání osvědčení o bezpečnosti od bezpečnostního orgánu a jeho periodické 

obnovování (pokud se podstatně změní druh nebo rozsah služeb). Žádost o osvědčení byla 

podána v dubnu 2007, 12. 11. 2007 bylo „Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy 

celostátní a regionální“ Drážním úřadem vydáno. ČD byly do 31. 7. 2008 nejen dopravcem, 

ale zároveň i provozovatelem dráhy celostátní a regionální ve vlastnictví ČR. Tímto 

osvědčením ČD oficiálně deklarují, že provozují dopravní cestu bezpečně a v souladu se 

všemi platnými předpisy. 
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Následně 26. 3. 2008 bylo ČD vydáno Drážním úřadem Praha Osvědčení dopravce, čímž 

bylo deklarováno pro ČD bezpečné provozování drážní dopravy na dráhách celostátních  

a regionálních. 

Ve výše zmíněném sborníku [5] ČD také uvádí, že v období  červen - září roku 2007 

došlo k několika mimořádným událostem (dále jen MU) obdobného charakteru. Šlo o selhání 

lidského činitele, konkrétně porušení interních předpisů zaměstnanci. Jako příklad ČD uvedly 

MU A1 - srážku vlaků v ŽST Čerčany 14. 7. 2007. Tehdy se údajně zcela změnilo celkové 

posuzování bezpečnosti na železnici v období prázdnin. Současně také ČD poukázaly na 

radikální snížení počtu MU z technických příčin a tím na fungující postup údržby. Přesto 

projevily svou nespokojenost s vývojem nehodovosti, a proto byla přijata řada technicko-

organizačních, technologicko-kontrolních a koncepčně-systémových opatření.  

Dle statistických údajů ČD [5], tvoří zavinění MU na straně ČD střetnutím Drážních 

vozidel (dále jen DV) se silničním vozidlem na železničním přejezdu, jen minimum 

z celkového počtu MU a podobný výsledek mají také MU s následkem smrti a zranění. 

Lidský život by měl být chápán jako nejvyšší hodnota. Z tohoto pohledu jsou největším 

problémem pravděpodobně MU vniklé příčinou mimo ČD, protože při těchto MU dochází 

k úmrtím nejčastěji. Jedna z částí této práce bude porovnávat statistické údaje z let 2007 - 

2010, aby prokázala, zda se nehodovost stále vyvíjí tímto směrem, nebo došlo-li ke změnám. 
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2 Rešerše 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic. 

Tato směrnice má za úkol zajistit rozvoj a zvyšování bezpečnosti na železnicích Společenství. 

Je důležitá pro nastavení společných postupů a metod v rámci systému bezpečnosti. Členským 

státům ukládá povinnost převzít opatření vyplývající z této směrnice a zapracovat je do svých 

předpisů.  

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB – TU 

Ostrava: Ostrava 2009, 115str. 

Toto skriptum se věnuje zajištění bezpečnosti na letišti. Popisuje veškerá rizika související 

s provozem a pohybem osob na letišti, zejména co se týká protiprávní činnosti a s tím spojená 

ohrožení. Obsahuje analýzy rizik a návrhy na zabezpečení pro jejich snížení. 

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

a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

a změn. 

Tato vyhláška zpracovává předpisy Evropské unie se zaměřením na bezpečnostní prvky při 

provozování dráhy a drážní dopravy. Jejím účelem je uvést veškeré náležitosti týkající se 

bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a postupů při zjišťování příčin  

a okolností vzniku mimořádné události na dráhách, upravuje jejich druhy a určuje opatření 

k jejich předcházení. 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a změn 

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a uvádí podmínky pro stavbu drah 

a jejich provozování. Upravuje výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah  

a obsahuje definice mimořádných událostí (dále jen MU), jejich rozdělení a základní postupy 

a povinnosti při mimořádných událostech. 
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3 Právní rámec související s problematikou mimořádných událostí 

v železniční dopravě 

Pro dodržování bezpečnosti a opatření pro její zvyšování je nejprve nutné porozumět, co 

je obsahem systému řízení bezpečnosti. K tomuto účelu slouží tato část práce, ve které jsou 

uvedeny legislativní povinnosti v rámci tohoto systému a to jak z pohledu Evropské unie (dále 

jen EU), tak z pohledu právních předpisů ČR. 

 

3.1 Směrnice evropského parlamentu 

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

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

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

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

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

železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční 

infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti 

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

zákonům nadřazena.  

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

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

působnosti vyhlášky, článek 9 o systémech zajišťování bezpečnosti a článek 19 vyšetřovací 

povinnost. 

 

3.1.1 Účel a oblast působnosti směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství 

Účelem této směrnice je zajistit rozvoj a zvyšování bezpečnosti na železnicích EU  

a optimalizovat přístup k trhu služeb železniční dopravy a to především přípravou společných 

bezpečnostních cílů a metod, povinným zřízením bezpečnostního orgánu v každém členském 

státě, definováním společných zásad pro zajištění bezpečnosti železnic a celkové harmonizaci 

systému v členských státech. Vztahuje se zejména na železniční systém v členských státech, 

který se může dále dělit na subsystémy. Bezpečnostní požadavky klade na systém jako celek, 

zajišťování bezpečného provozování infrastruktury a dopravy, ale také na součinnost 

železničních podniků a provozovatelů infrastruktury. Z opatření, která členské státy vyvodí 
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z této směrnice, mohou být vypuštěny dráhy metra, tramvaje, funkčně oddělené místní, 

městské nebo příměstské sítě železnic, či soukromé železniční infrastruktury, které slouží 

výhradně k využití vlastníka pro jeho nákladní dopravu. [9] 

 

3.1.2 Systémy zajišťování bezpečnosti 

Provozovatelé infrastruktury jsou však povinni stanovit vlastní systémy zajišťování 

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

soulad s vnitrostátními bezpečnostními předpisy, s bezpečnostními požadavky stanovenými  

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

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

požadavky na systémy zajišťování bezpečnosti, zajistit zvládání všech rizik spojených 

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

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

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

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

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

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

a výsledcích bezpečnostního auditu. [9] 

 

3.1.3 Požadavky na systémy zajišťování bezpečnosti 

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

Všechny důležité části systému zajišťování bezpečnosti musí být zdokumentovány,  

a zejména dokumentaci musí být popsáno rozdělení povinností v rámci organizace 

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

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

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

systému zajišťování bezpečnosti.
1
 

 

 

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

a změn [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: < http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf> 

http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf
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3.1.4 Základní prvky systému zajišťování bezpečnosti 

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

jsou základními prvky systému zajišťování bezpečnosti například: 

 bezpečnostní zásady, 

 kvalitativní a kvantitativní cíle v oblasti zachování a zvyšování bezpečnosti  

a plány a postupy pro jejich dosažení, 

 postupy zajišťující dodržování technických a provozních norem, 

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

 opatření programu za účelem zajištění kvalifikace zaměstnanců (školení), 

 opatření zajišťující poskytování nezbytných informací v rámci organizace, 

 postupy a vzory pro dokumentování. [9] 

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

§ 2, (viz. kapitola 3.3.1). 

 

3.1.5 Vyšetřovací povinnost 

Členské státy zajistí vyšetření vážných nehod v železničním systému inspekčním 

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

funkci zajišťuje nezávislý národní orgán pro odborné šetření příčin mimořádných událostí 

v drážní dopravě - Drážní inspekce. (více na str. 8). Může šetřit také nehody, mimořádné 

události a technické poruchy, které by jinak mohly vést k závažným nehodám.  Zda bude nebo 

nebude u takové nehody nebo mimořádné události provádět vyšetřování se může inspekční 

orgán rozhodnout. [9] 

Při svém rozhodování bere v úvahu tyto skutečnosti: 

 závažnost nehody nebo mimořádné události, 

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

systém jako celek, 

 dopad nehody nebo mimořádné události na bezpečnost na úrovni Společenství, 

 požadavky provozovatelů infrastruktury, železničních podniků, bezpečnostního 

orgánu nebo členských států.
2
 

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

a změn [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: < http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf> 

 

http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf
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Inspekční orgán stanoví rozsah a postup vyšetřování s ohledem na zásady, cíle  

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

otázkou viny nebo odpovědnosti. 
3
 

 

3.2 Zákon o dráhách 

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

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

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

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

a zároveň na ně přímo navazuje. Jelikož je tato práce zaměřena na bezpečnost v železniční 

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

V tomto zákonu je v § 24 – 34a uvedena povinnost provozování drážní dopravy pouze 

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

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

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

a povinnosti Drážní inspekce při MU. Kategorie železničních drah v § 3 slouží jako podklad 

k statistickým údajům v druhé části této práce. 

 

3.2.1 Podmínka platné licence a osvědčení 

Dle § 24 může být drážní doprava provozována veřejně nebo neveřejně. Veřejná 

slouží k uspokojování obecných přepravních potřeb, probíhá na základě přepravních 

podmínek a jízdního řádu a neveřejná drážní doprava slouží k uspokojování individuálních 

přepravních potřeb. Provozovat drážní dopravu může právnická nebo fyzická osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku, pouze na základě platné licence, platného osvědčení dopravce  

a smlouvy mezi poskytovatelem a dopravcem, pokud nejde o tutéž osobu. Na základě žádosti 

udělí licenci drážní správní úřad. [13] 

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

celostátní a regionální osvědčení dopravce. Vydává ho drážní správní úřad na základě žádosti 

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

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

a změn [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: < http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf> 

http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/S110.pdf
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Už v žádosti o osvědčení musí být uvedeny kromě údajů o jménu, sídle, systému řízení pro 

provozování drážní dopravy, také údaje o systému zajišťování bezpečnosti provozování 

drážní dopravy včetně zajištění povinností při vzniku mimořádné události. K žádosti se 

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

tažených vozidel, vnitřní předpisy pro provozování drážní dopravy atd. [13] 

 

3.2.2 Definice mimořádné události v drážní dopravě a povinnosti provozovatelů 

Dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, je MU definována jako 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. [13] 

Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo vykolejení drážních vozidel, ke 

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

zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu. Nehodou v drážní dopravě je událost,  

k níž došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy s následkem smrti, újmy na zdraví 

nebo značné škody. Jiné mimořádné události se považují za ohrožení.
4
 

Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni: 

 neprodleně oznamovat každou MU v drážní dopravě Drážní inspekci, současně 

Policii České Republiky (dále jen PČR) každou závažnou nehodu a nehodu,  

 zajistit místo MÚ a provést dokumentaci stavu,  

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

dala souhlas),  

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

 odstraňovat zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky a přijímat 

opatření k předcházení vzniku MÚ. [13] 

 

3.2.3 Povinnosti a cíle Drážní inspekce 

Ministerstvo dopravy zřizuje Drážní inspekci jako správní úřad, který odborně zjišťuje 

příčiny mimořádných událostí a vykovává státní dozor na drahách. Z pohledu Evropské unie 

je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán a je nezávislá na jakémkoliv 

                                                           
4
 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a změn [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné 

z: < http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/266_1994_2012.pdf> 

http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/266_1994_2012.pdf
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provozovateli drah a drážní dopravy.  Jejím cílem je zlepšování stavu v oblasti MU  

a bezpečnosti na všech drahách v ČR. Postupuje vždy tak, aby provozování dráhy a drážní 

dopravy bylo co nejdříve obnoveno, a zároveň zavádí taková opatření, aby se MU 

předcházelo. Výsledky šetření projedná s provozovatelem dráhy a dopravcem a zavede 

příslušná opatření k odstranění a nápravě nedostatků. [7], [13] 

 

3.2.4 Kategorie železničních drah 

O zařazení železničních drah do jednotlivých kategorií rozhoduje drážní správní úřad. 

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

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

železniční dopravě a je jako taková označena, 

 dráha regionální, jíž je dráha regionálního nebo místního významu, která slouží 

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

 vlečka, jíž je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného 

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

 speciální dráha, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce. 

[13] 

 

3.3 Vyhláška o systému bezpečnosti 

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

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

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

dráhách, mimo druhy MU upravuje prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování 

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

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

a opatření na místě MU a opatření k jejich předcházení. 

 

3.3.1 Prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování drážní 

dopravy 

Systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování drážní dopravy 

obsahuje v závislosti na druhu a rozsahu vykonávaných činností provozovatele dráhy 

celostátní nebo regionální nebo dopravce na těchto dráhách tyto prvky: 
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a) určení organizačního uspořádání provozovatele dráhy nebo dopravce a působnosti 

organizačních složek, 

b) stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců provozovatele 

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

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

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

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

kontrolu činnosti subdodavatelů nebo stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců  

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

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

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

subdodavatelů, 

c) určení odpovědnosti za průběžné vedení dokumentace o všech důležitých částech 

systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy, 

d) stanovení bezpečnostních cílů a opatření k soustavnému zlepšování systému 

zajišťování bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy.
5
 

Dále jako další prvky zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování drážní 

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

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

výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 

 

3.3.2 Postup při vzniku MU 

Provozovatel dráhy a dopravce zřizují samostatná nebo společná ohlašovací 

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

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

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

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

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

MU: 

 Drážní inspekci,  

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

mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů a změn [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

< http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/376_2006.pdf> 
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 PČR (v případě smrti, újmy na zdraví, značné škody na majetku, na životním 

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

 operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru České 

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

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

ohlašovatele a kontakt na něj. [11] 

Provozovatelé a dopravci vypracují jako vlastní organizační opatření k rychlému 

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

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

ročně a přístupný na všech pracovištích, pověřených k ohlašování MU. [11] 

 

3.3.3 Oznamování vzniku MU Drážní inspekci 

Ohlašovací pracoviště oznamuje vznik MU Drážní inspekci bez zbytečného odkladu. 

Pro hlášení ohrožení může mít s Drážní inspekcí dohodu, že je bude souhrnně hlásit vždy za 

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

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

MU, její stručný popis, následky a odhad škody. [11] 

V současné době vyžaduje Drážní inspekce ohlašování všech vzniklých MU okamžitě 

po zjištění skutečností na Centrální ohlašovací pracoviště na mobilní spojení 736 521 001. 

 

3.3.4 Opatření na místě MU 

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

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

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

umožní přístup Drážní inspekce k veškeré dokumentaci, související se vznikem MU (záznamy 

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

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

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

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

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

v trestním řízení a Drážní inspekce a zejména: 
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 zabrání jakémukoliv pohybu vozidel a manipulaci se zařízením a věcmi (s výjimkou 

záchranných prací),  

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

 shromáždí písemné doklady, nahrávky záznamových zařízení a záznamy 

z rychloměrů,  

 zajistí stopy při vykolejení,  

 zapíše stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na dráze,  

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

povětrnostních podmínek a okolí), 

 vyžádá si identifikační údaje účastníků, zaměstnanců a přímých svědků, 

 zajistí provedení orientační dechové zkoušky u zúčastněných zaměstnanců, 

 vyhotoví dokumentaci stavu dotčené dopravní cesty, dráhy, stavby na dráze, zařízení  

a drážních vozidel, 

 pořídí předběžný odhad vzniklé škody. [11] 

 

3.3.5 Opatření k předcházení mimořádným událostem 

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

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

bezpečnostního doporučení Drážní inspekce odpovídající vlastní opatření k předcházení 

mimořádným událostem a zajišťuje pravidelnou kontrolu jejich plnění. 

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

k předcházení mimořádným událostem evidenci jednotlivých mimořádných událostí, jejich 

příčin a následků. 

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

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

provozovatel dráhy nebo dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání 

drážnímu správnímu úřadu podnět k zahájení správního řízení k odstranění zdroje ohrožení 

dráhy (§ 10 zákona).
6
 

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

mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů a změn [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

< http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/376_2006.pdf> 



13 

 

4 Statistické údaje o mimořádných událostech 

Účelem této části práce je také vytvořit statistický přehled o počtech MU během let 2007 

až 2010 a poukázat na jejich negativní následky. Jsou zde uvedeny nejen počty MU na 

drahách celostátních, regionálních a vlečkách ale také jejich příčiny, počty usmrcených či 

zraněných osob.  

Součástí je i grafické znázornění, které umožňuje získat lepší přehled o tom, jak vysoká 

tyto čísla i přes veškerá opatření jsou. Je proto nutné je snížit z důvodu bezpečnosti osob, ale  

i z důvodu minimalizace ekonomických ztrát (zpoždění vlaku, materiální škody). Ke zlepšení 

v rámci systému zajišťování bezpečnosti, slouží podmínky dané legislativou EU a ČR. Je však 

nezbytné, aby provozovatelé drah tyto podmínky a nařízení dodržovali.  

Ze statistických údajů můžeme vyčíst, že ne všechny MU mají zavinění na straně 

provozovatelů. Velkou mírou se na počtu MU podílejí také činitelé mimo provozovatele (až 

v 50 % případů). Jde hlavně o střety DV s osobami, které vstupují neoprávněně do kolejiště 

z různých důvodů (zkrácení cesty, sebevražedné úmysly), střety DV se silničními vozidly na 

železničních přejezdech a střety DV s překážkou. 

 

Tabulka 1: Počet MU dle druhu drah [12] 

Dráha 2007 2008 2009 2010 

Celostátní 1356 1159 1130 1243 

Regionální 226 158 176 234 

Vlečka 231 193 160 179 

Celkem 1813 1510 1466 1656 

 

Jak je uvedeno v tabulce č. 1 k největšímu počtu MU (celkem 1813), došlo v roce 2007. 

V následujících letech byly počty MU nižší, ale ne o moc, ačkoliv by se dalo předpokládat, že 

když se bezpečnosti věnuje zvýšená pozornost, klesnou počty MU podstatně více.  
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Graf 1: Počet MU dle druhu drah 

 

Největší podíl na celkovém počtu MU ve všech sledovaných letech měly MU na dráze 

celostátní, o čemž vypovídá graf č. 1. 

 

Tabulka 2: Počet MU dle kategorií [12] 

Kategorie 2007 2008 2009 2010 

A – Závažné nehody 4 4 4 5 

B – Nehody 417 1049 953 1086 

C - Ohrožení 1392 457 509 565 

Celkem 1813 1510 1466 1656 

 

Z rozdělení dle kategorií v tabulce č. 2 je patrné, že mezi MU tvoří největší podíl nehody 

a nejmenší závažné nehody, vypovídá o tom graf č. 2. Definice kategorií MU jsou uvedeny 

v kapitole 3.2.2. 
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Graf 2: Počet MU dle kategorií 

 

Tabulka 3: Vývoj základních druhů MU na dráze celostátní, regionální a vlečkách [12] 

Druh MU 2007 2008 2009 2010 

Srážky DV s DV 36 45 35 30 

Srážka DV s překážkou 301 141 133 179 

Vykolejení DV 325 262 201 223 

Požáry DV 75 75 51 54 

Střet s osobou 239 241 243 261 

Střetnutí na přejezdech 257 247 227 275 

 

Z vybraných druhů MU v tabulce č. 3 mají největší podíl střetnutí DV se silničními 

vozidly na přejezdech, střety DV s osobou, vykolejení DV a srážky DV s překážkou.  
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Graf 3: MU dle jejich druhu 

 

Z grafu č. 3 je patrné, že MU střet s osobou a střetnutí na přejezdech se ve sledovaných 

letech příliš nemění. Na druhou stranu se podařilo od roku 2007 snížit počet srážek DV 

s překážkou téměř na polovinu. 

 

Tabulka 4: Příčiny vzniku MU na dráze celostátní, regionální a vlečkách [12] 

Příčiny MU 2008 2009 2010 

Technická závada 369 397 467 

Lidský činitel 318 327 358 

Mimo provozovatele 769 727 831 

Systémová pochybení 54 15 0 

 

Jak je z tabulky č. 4 patrné, největší podíl tvoří příčiny MU mimo provozovatele, jak 

ukazuje graf č. 4. V této tabulce nejsou uvedeny údaje za rok 2007, protože se nepodařilo 

dohledat spolehlivé informace. 



17 

 

 
Graf 4: Příčiny vzniku MU 

 

Graf č. 4 naznačuje, že čím dál více MU má příčinu vzniku mimo provozovatele. 

Zatímco systémová pochybení jako příčinu MU se podařilo eliminovat, u jiných příčin tento 

trend konstatovat nelze. 

 

Tabulka 5: Počty úmrtí a zranění na dráze celostátní, regionální a vlečkách 2007 – 2010 [12] 

 Počet usmrcených osob Počet zraněných osob 

Dráha 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Celostátní 195 211 195 221 158 301 217 194 

Regionální 12 18 18 19 94 53 52 70 

Vlečka 2 1 2 2 8 8 8 5 

Celkem 209 230 215 242 260 362 277 269 

 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že celkový počet usmrcených a zraněných osob i přes veškerá 

opatření neklesá. Jejich vývoj znázorňuje graf č. 5. Je patrné, že nejvíce obětí si vyžádaly MU 

na dráze celostátní. Tuto skutečnost můžeme přičíst většímu provozu a také rychlosti, kterou 

se DV na těchto tratích pohybují. Podrobnější data o úmrtích a zraněních v souvislosti 

s druhem MU jsou uvedeny v tabulce č. 6. 
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Graf 5: Počty usmrcených a zraněných 

 

Tabulka 6: Počty úmrtí a zranění na dráze celostátní, regionální a vlečkách dle druhu MU za rok 2010 

[12] 

Druh MU Počet usmrcených osob Počet zraněných osob 

Srážka DV s DV 0 17 

Srážka DV s překážkou 0 9 

Vykolejení DV 1 9 

Požáry DV 0 1 

Střet s osobou 189 73 

Střetnutí na přejezdech 49 126 

Ostatní MU 3 34 

Celkem 242 269 

 

Tabulka 7: Vývoj počtu střetů s osobami na dráze celostátní, regionální a vlečkách [12] 

 2007 2008 2009 2010 

Počet případů 239 241 243 261 

Usmrcení 165 170 176 189 

Zranění 76 75 71 73 

 

V tabulce č. 7 je uveden počet usmrcených a zraněných osob vzhledem k počtu případů 

střetnutí DV s osobami.  
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Graf 6: Vývoj střetů s osobami 

 

Podíl usmrcených a zraněných osob v porovnání s počtem případů znázorňuje graf č. 6. 

Od roku 2007 počet případů střetnutí s osobami každoročně narůstá a úměrně k tomu stoupá 

také počet usmrcených osob. Počty zraněných osob se příliš nemění. 

 

5 Analýza mimořádných událostí 

Jelikož na vznik MU může mít vliv mnoho faktorů, tato část práce je zaměřena na jejich 

identifikaci a vyhodnocení. Pro tyto účely byly vybrány Analýza selhání systému a dopadů při 

mimořádných událostech a Analýza identifikace nebezpečí metodou stromu poruch. Účelem 

těchto analýz je zjistit, kde hrozí největší rizika a podle toho se zaměřit na opatření, která by 

měla vést ke snížení následků a popřípadě k jejich úplné eliminaci. 

 

5.1 Analýza selhání systému a dopadů při mimořádných událostech 

(FMEA) 

Tato analýza identifikuje nebezpečí, která by mohla vést ke vzniku MU. Umožňuje 

identifikaci jejich příčin, následků a určení míry rizika u jednotlivých nebezpečí. Metoda 

selhání a jejich dopadů - Failure Mode and effect Analysis (FMEA) slouží ke kontrole prvků 

systému a identifikuje jednoduché poruchy. Při výpočtu míry rizika se vychází ze vzorce 

uvedeného níže. 

                                                          R = P x N x H                                  [1] 
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R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnou rizika 

 

Tabulka 8: Parametry metody FMEA [10] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

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

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

větší škoda 

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

nemocnice, vyšší škoda 

51 – 100 nežádoucí riziko 4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, 

vysoká škoda 

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

P 
Pravděpodobnost 

vzniku rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 
nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 
pravděpodobná, reálná 

hrozba 
3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 
velmi pravděpodobný 

vznik 
4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

5.1.1 Určení rizik 

K potřebám této analýzy bylo určeno 9 rizik, která by mohla způsobit některý druh 

MU. Přehled těchto rizik spolu s parametry určujícími míru rizika je uveden v tabulce (č. 9). 

Při posuzování (dle tabulky 8) byla brána v úvahu pravděpodobnost vzniku rizika od nahodilé 

události až po trvalou hrozbu. Dále závažnost následků a odhalitelnost rizika, která určují, jak 

dlouho trvá dané riziko odhalit. Při určování jednotlivých indexů bylo bráno v potaz také to, 

jak lze dané riziko předvídat a přijmout opatření ke snížení následků. Výpočet byl proveden 

na základě Paretova principu 80/20. Sestupným seřazením podle míry rizika R se určila 
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kumulativní četnost a následně kumulativní četnost vyjádřená v procentech. Rizika 

s kumulativní četností pod 80 % jsou vyhodnocena jako rizika nepřijatelná. Ostatní nad  

80 % můžeme považovat za přijatelná. Výsledné hodnoty indexu R a Lorenzova křivka jsou 

zaneseny v grafu (č. 7). Jako největší hrozby a zároveň možné příčiny vzniku MU byly 

vyhodnoceny neoprávněný vstup do kolejiště, nerespektování signalizace, lidské selhání  

a lom kolejnice. Na tyto rizika je třeba se blíže zaměřit a přijmout opatření k jejich snížení. 

[10] 

 

Tabulka 9: Analýza FMEA z hlediska rizik 

 Identifikace 

nebezpečí 
Příčina Následek P N H R Opatření 

1 Lidské selhání 

Zdravotní 

problémy, 

nedodržování 

předpisů 

Srážka DV 

s DV, 

nedovolená 

jízda 

4 4 3 48 

Zdravotní 

prohlídky, 

školení 

2 Pád stromu 
Stáří stromu, 

přírodní vlivy 

Srážka 

s překážkou, 

vykolejení, 

hmotné škody 

3 4 3 36 

Kontrola, 

prořezá-

vání 

3 
Překročení 

rychlosti 

Porucha brzd, 

lidský faktor 
Vykolejení 1 3 1 3 - 

4 Požár Zkrat, žhářství 
Ohrožení osob, 

hmotné škody 
2 2 2 8 

Kontrola 

tech. stavu 

5 Sabotáž 
Lidský činitel, 

úmysl 

Vykolejení, 

hmotné škody 
1 3 3 9 - 

6 Selhání ZZ 
Technická 

závada 

Srážka s DV, 

střet na 

přejezdu 

2 4 2 16 - 

7 
Neoprávněný 

vstup do kolejiště 

Sebevražedné 

úmysly, 

neopatrnost, 

zkracování 

cesty 

Úmrtí, zranění, 

hmotné škody 
5 5 4 100 

Osvěta 

v médiích, 

zákazy 

8 
Nerespektování 

signalizace 

Nepozornost, 

podceňování 

situace 

Srážka s DV, 

nebo 

překážkou, 

střet na 

přejezdu 

4 5 4 80 - 

9 Lom kolejnice 

Únava 

materiálu, 

přírodní vlivy 

Vykolejení, 

ohrožení osob, 

hmotné škody 

3 4 3 36 
Kontrola 

tech. stavu 
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Graf 7: Grafické znázornění rizik 

 

Podle grafu 7 je zřejmé, že je potřeba zaměřit se na opatření zejména u neoprávněných 

vstupů do kolejiště, nerespektování signalizace, rizika lidského selhání. Problémem se často 

stává i lom kolejnice či pád stromu. 
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5.2 Analýza identifikace nebezpečí metodou stromu poruch (FTA) 

Tato metoda slouží pro identifikaci nebezpečí a určení jejich příčin, na které je třeba se 

pečlivěji zaměřit. Byla zvolena za účelem ověření výsledků předchozí analýzy (FMEA). Jejím 

hlavním úkolem je vytvořit grafický model (tzv. strom – obr. 1) a s jeho pomocí určit základní 

příčiny a jejich kombinace, které mohou mít za následek MU.  

 

5.2.1 Identifikace příčin 

Vrcholovou událostí byla v našem případě zvolena samotná Mimořádná událost. Jako 

její možné příčiny se určily druhy MU dle statistických údajů z kapitoly 4, podle kterých je  

u jednotlivých větví uvedena i pravděpodobnost vzniku dané události. V poslední úrovni jsou 

uvedeny nebezpečí z předchozí analýzy, které mohou zapříčinit některé z druhů MU. 

 

Tabulka 10: Pravděpodobnost vzniku příčiny MU 

Měřítko pravděpodobnosti 

1 z 10 nebo 0,1 časté 

1 ze 100 nebo 0,01 pravděpodobné 

1 z 1000 nebo 0,001 málo pravděpodobné 

 

Tabulka č. 10 vyjadřuje pravděpodobnost vzniku MU vlivem konkrétní příčiny (viz obr. 1).
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Obrázek 1: Strom poruch 
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Jak je z obrázku č. 1 patrné, rizika s největší pravděpodobností jsou neoprávněný vstup 

do kolejiště, nerespektování signalizace a lidské selhání, čímž se potvrdily výsledky analýzy 

FMEA. 

 

6 Opatření ke zvyšování bezpečnosti a předcházení mimořádným 

událostem 

Podle statistických údajů v kapitole č. 3 jsou počty MU i jejich následků znepokojivé. 

Kromě toho, že hmotné škody často dosahují nemalých částek, hrají roli také velké ztráty na 

životech a újmy na zdraví osob. Proto se následující část bude zabývat opatřeními, která by 

mohly ovlivnit jak četnost MU, tak jejich závažnost. Tato opatření se pro přehlednost člení na 

legislativní a preventivní opatření, včetně opatření na místě vzniku MU. 

 

6.1 Legislativní opatření 

V současné situaci stále představují určitou roli vnitrostátní bezpečnostní předpisy, 

které by měly být postupně nahrazovány předpisy, založenými na normách stanovených na 

základě TSI a tím schopné zajistit implementaci systému zajišťování bezpečnosti, který bude 

mít společné prvky a splňovat požadavky Evropského společenství. [9] 

V rámci zvyšování bezpečnosti a následně přijetí opatření pro předcházení MU je však 

zapotřebí, aby vnitrostátní předpisy byly v souladu s předpisy EU. Předejde se tak případným 

nedostatkům při zjišťování příčin a okolností vzniku MU, zajistí se tím správnost postupů při 

šetření MU, zkvalitní se systém kontroly a přijímání následných opatření, aby se 

minimalizovalo opakování stejných nebo podobných MU. 

 

6.1.1 Kontrola dodržování legislativy 

V zájmu předcházení MU je důležité zjišťovat, zda provozovatelé a dopravci naplňují 

to, co jim ukládá zákon č. 266/1994 Sb. a vyhláška č. 376/2006 Sb.  

V případě MU se jedná o tyto povinnosti: 

 povinnost neprodleně oznámit vznik MU Drážní inspekci popř. PČR, 

 zajistit místo MU a pořídit dokumentaci, 

 zabezpečit uvolnění dráhy, 

 provést zjištění příčin, okolnosti a odpovědnosti vzniku MU, 

 přijmout opatření k předcházení MU a provádět kontrolu jejich plnění. 
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Dodržování těchto povinností je nezbytné k tomu, aby se každé MU věnovala patřičná 

pozornost a nedocházelo k jejich opakování. Porušení jedné nebo více povinností je 

označováno za správní delikt a podle § 51 zákona č. 266/1994 Sb. za něj lze uložit pokutu až 

do výše 10 mil. Kč. I když MU nemusí být vždy závažné, nelze je nijak podceňovat či 

dokonce opomíjet. Kontrolu dodržování právních předpisů a plnění povinností vlastníka 

dráhy, provozovatele a dopravce vykonávají drážní správní úřady a Drážní inspekce formou 

státního dozoru, kdy opatřením je provádění namátkových kontrol Drážní inspekcí. Jedině tak 

lze dosáhnout plnění všech povinností a snížit počet MU zaviněných kvůli jejich 

nedodržování. 

 

6.2 Opatření k předcházení MU jejich důkladným šetřením 

Účinným opatřením k předcházení MU je již samotné důkladné šetření MU. To pomáhá 

zabránit tomu, aby se stejné či podobné MU opakovaly. Při šetření MU je nutné především 

dodržet správný postup, který zabezpečuje řádné prošetření MU se všemi náležitostmi: 

 oznámení vzniku MU – první částí celého šetření MU je nutnost oznámit její vznik 

Drážní inspekci, popřípadě PČR a HZS ČR, pokud je třeba zajistit záchranné práce. 

Pokud by MU nebyla ohlášena, nelze zaručit její kvalitní prošetření a přijetí 

případných opatření a nápravě;  

 zjišťování příčin a okolností MU – je důležité zajistit místo MU a tím zabránit 

pohybu zúčastněných a jiných vozidel, manipulaci s věcmi majícími vliv na MU  

a pohybu nepovolaných osob. Dalším krokem je pořízení dokumentace a zajištění 

veškerých důkazních materiálů, stop a vyslechnutí zúčastněných osob. Zjistit všechny 

dostupné okolnosti vzniku MU, jako stav zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení, 

povětrnostní podmínky apod. Souhrn všech těchto zjištění pomáhá k bližšímu určení 

příčin a okolností vzniku MU; 

 stanovení příčiny vzniku MU – ke stanovení příčiny vzniku MU je potřeba 

vyhodnocení nashromážděných důkazních materiálů, stop, výslechů atd. souvisejících 

s MU. Na základě rozboru skutečností a jejich porovnáním se vztažnými skutečnostmi 

stanovenými technickými specifikacemi, technickými předpisy a normami a vnitřními 

předpisy provozovatele dráhy nebo dopravce lze objektivně určit příčinu vzniku MU. 

Stanovit příčinu MU je podstatou šetření MU. Bez ní by nebylo možné určit 

odpovědnost za vznik MU a hlavně přijmout opatření k předcházení obdobných MU; 
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 stanovení odpovědnosti za vznik MU – mělo by být jednoznačně určeno, zda šlo  

o odpovědnost zaměstnance, cizí subjekt nebo osobu, protože opatření k předcházení 

MU by měla být směřována i na ně. V případech, kdy se odpovědnost nepodaří 

prokázat, je patrné negativní působení na účinnost stanovených opatření, proto je 

určení odpovědnosti velmi důležité; 

 stanovení opatření k předcházení MU – vycházejí ze zjištěných příčin a určení 

odpovědnosti za vznik MU. Při stanovení opatření je určující, zda je MU vyvolána 

technickou závadou, selháním lidského činitele, systémovým pochybením nebo je 

příčina zcela mimo provozovatele.  

Pokud se jedná o příčinu technického charakteru, je nutné se zaměřit na kontrolu 

technického stavu a provádět v pravidelných intervalech revize.  

U lidského pochybení jsou vhodným opatřením kontroly zaměstnanců na 

pracovišti (bezpečnost práce, dodržování předpisů) a jejich vzdělávání. To je 

realizováno pravidelným školením, kde jsou zaměstnanci seznamováni 

s problematikou MU, a které slouží také pro ověření znalostí potřebných k výkonu 

jejich povolání. Toto ověření se provádí formou odborné zkoušky a poté pravidelnými 

periodickými zkouškami. K zabezpečení vzdělání zaměstnanců ČD slouží „Výcvikový 

a zkušební řád Českých drah, a. s.“ (předpis OK 2). Dalším opatřením, kdy MU má 

příčinu v lidském selhání, je u některých zaměstnanců povinnost podstoupit pravidelné 

zdravotní prohlídky. Jedním z možných opatření je tzv. opatření výchovného 

charakteru. Jde zejména o potrestání zaměstnance, jehož nedbalé jednání zapříčinilo 

vznik MU, aby si uvědomil svou odpovědnost (např. částečnou úhradou škody, 

snížením pracovního zařazení, případně přezkoušením).  

Systémová pochybení, ke kterým může dojít nesystematickou prací při řízení 

dráhy, jsou řešena opatřeními systémového charakteru.  

V poslední řadě se jedná o opatření, kdy zavinění MU je cizího charakteru  

a příčiny a odpovědnost jsou mimo provozovatele dráhy a dopravce. V tomto případě 

provozovatel dráhy nebo dopravce podá drážnímu správnímu úřadu podnět k zahájení 

správního řízení k odstranění zdroje ohrožení dráhy. Podle statistických údajů je 

takových MU většina. To je způsobeno tím, že opatření proti těmto MU často nejsou 

nijak vynutitelná a mnohdy dochází k jejich podceňování ze strany veřejnosti. Přijetí 

všech výše zmiňovaných opatření je hlavním pilířem celého systému vyšetřování MU. 
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Jejich správnost a efektivnost ve velké míře snižuje možnost opakování obdobných 

MU a tím i snížit jejich negativní následky. 

 kontrola opatření – Je poslední částí celého šetření MU. Tato kontrola zajišťuje, aby 

stanovená opatření byla realizována a dodržována. Bez této kontroly by nemělo žádný 

význam tato opatření ukládat. [3] 

Přesné a kvalitní šetření MU se všemi jeho náležitostmi a postupy pomáhá zvýšit 

celkovou bezpečnost při provozování železniční dopravy. Je také důležité pro stanovení 

bezpečnostních cílů, což je jeden z prvků systému zajišťování bezpečnosti. 

 

6.3 Opatření proti vzniku MU mimo provozovatele 

Pro provozovatele dráhy a drážní dopravy je dobrou vizitkou, že ne všechny MU jsou 

způsobeny vlastními zaměstnanci, selháním zabezpečovacích zařízení a jinými problémy na 

straně provozovatele (v posledních letech jde přibližně o necelých 50 % MU). Podstatnější 

část totiž tvoří MU zapříčiněné osobami, které neoprávněně vstoupí do kolejiště, řidiči 

silničních vozidel, cyklisty apod. Právě této problematice by měla být ve větší míře věnována 

pozornost, aby se tak předcházelo zbytečným úmrtím, těžkým zraněním a vysokým hmotným 

škodám. Zatímco při střetu dvou DV se nemusí nikdo zranit, při střetu DV s osobou nebo 

silničním vozidlem bývají nehody nevyhnutelně tragické. 

Svaz cestujících ve veřejné dopravě 5. 3. 2012 na svém webu [6] upozornil, že i přesto, 

že ministerstvo dopravy má k dispozici koncepční materiál jak snižovat nehodovost právě na 

železničních přejezdech, tak dosud provedená opatření nejsou dostačující. Prevence by měla 

být zaměřena nejen na posílení zabezpečení rizikových přejezdů, ale především na řidiče, 

kteří bez dostatečné hrozby represivního opatření stále porušují dopravní předpisy. 

 

6.3.1 MU na železničních přejezdech 

Střetnutí na železničních přejezdech je v poslední době nejčastější příčinou vzniku 

MU na železnici. Následky těchto nehod bývají tragické a často mají za následek smrt osob, 

vážná zranění a dochází také k velkým materiálním škodám především u DV a na zařízení 

spojeném s provozováním železniční dopravy. Ve sledovaných letech 2007 – 2010 došlo 

k 1006 střetnutí na železničních přejezdech. Z tohoto pohledu byl nejhorší rok 2010, kdy 

došlo k největšímu počtu střetnutí a došlo k usmrcení 49 osob a dalších 126 osob bylo 

zraněno. V porovnání s předchozími roky je vývoj těchto střetnuti spíše negativní. Nutno však 
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podotknout, že ve většině případů je zavinění na straně řidičů silničních vozidel. To vyvolává 

otázku, jestli je problematice MU na železničních přejezdech obzvláště mezi veřejností 

věnována dostatečná pozornost a jestli opatření, která mají těmto MU zabránit, jsou efektivní. 

 

Vhodnými opatřeními pro předcházení MU na železničních přejezdech mohou být: 

 zvýšení úrovně zabezpečení přejezdu – pro zajištění efektivity tohoto opatření je třeba 

dle statistických údajů určit železniční přejezdy, které jsou z hlediska počtu nehod 

rizikové a u takovýchto přejezdů zvyšovat jejich zabezpečení. K většině střetnutí 

dochází na přejezdech zabezpečených světelným signalizačním zařízením, což je pro 

mnohé řidiče nedostatečnou výstrahou. Jedním z opatření může být umisťování tzv. 

celých závor (viz obrázek č. 2) které účinněji zabrání vjezdu vozidla na přejezd tím, že 

svou délkou obsáhnou celou pozemní komunikaci. Celé závory zabrání především 

situacím, kdy řidiči silničních vozidel ale i chodci zaviní MU při pokusu závory objet 

či obejít.  

 

Obrázek 2: Systém celých závor [4] 

Na železniční síti v ČR je více než 8 tis. železničních přejezdů. Většina z nich je 

zabezpečena pouze výstražnými kříži, protože se nachází na tratích s malou hustotou 

provozu. Vybavit všechny tyto přejezdy světelným signalizačním zařízením, 

popřípadě zabezpečovacím zařízením se závorami by bylo ekonomicky velmi náročné, 

a ne příliš efektivní. V tomto případě, kdy současná opatření závisí hlavně na ochotě 

řidičů dodržovat pravidla silničního provozu, je třeba přistoupit k dalším, která přinutí 

řidiče silničního vozidla v blízkosti takového železničního přejezdu zpomalit, 

popřípadě zcela zastavit. Zpomalení, nebo zastavení vozidel lze vynutit instalováním 
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zpomalovacích retardérů. Ani dodržení pravidel silničního provozu nevylučuje 

možnost, že dojde ke střetu kvůli špatnému výhledu na trať. Vhodným opatřením 

v tomto případě je dbát na to, aby na všech nepřehledných přejezdech docházelo 

k pravidelné úpravě porostu a terénu tak, aby byly zachovány rozhledové poměry. 

Výjimkou nejsou ani případy, kdy řidič silničního vozidla kvůli vysoké rychlosti 

nestihne před přejezdem včas zastavit, i když vidí přijíždějící vlak. Tato situace by se 

mohla částečně vyřešit umístěním zpomalovacích pásů, které jsou v poslední době 

používány ve větších městech u některých přechodů pro chodce, jak je vidět na 

obrázku č. 3. Účelem pásů je zdrsnění povrchu komunikace a zkrácení brzdné dráhy 

vozidla;  

 

Obrázek 3: Zpomalovací pás [Vlastní] 

 vybudování mimoúrovňových křížení – tento druh opatření je značně finančně 

nákladný, na mnoha místech není technicky realizovatelný, ale je jediným opatřením, 

které zcela zabrání střetnutím na přejezdech. Výstavbou tunelů, nadjezdů a podjezdů 

jako na obrázku č. 4, by se nejen podpořila bezpečnost dopravy, ale zároveň by došlo 

k jejímu urychlení, což je v dnešní době jedním z požadavků cestujících na železnici. 

Zejména významné železniční trasy s hustým provozem (např. Praha – Ostrava), by 

měly být opatřeny mimoúrovňovými přejezdy; 
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Obrázek 4: Příklad mimoúrovňového křížení [8] 

 opatření prováděná Policií České republiky – PČR by se měla důsledněji zaměřit na 

přejezdy s častým výskytem nehod a u nich kontrolovat, jak řidiči dodržují pravidla 

silničního provozu. Kontrola by měla být směrována hlavně na měření rychlosti  

a dodržování dopravního značení. Dalším opatřením by mohlo být instalování 

měřícího zařízení. I když toto zařízení nemusí být vybaveno záznamem, tak 

preventivně působí na řidiče a nutí je dodržet předepsanou rychlost. 

 osvěta – působení na širokou veřejnost bývá často podceňováno. Avšak informovanost 

občanů o počtech železničních nehod a jejich tragičnosti je způsob, jak zlepšit 

současnou situaci. Instruktážní videa, fotografie, reklamy, billboardy a přednášky jsou 

cestou, jak u lidí vzbudit zájem o problematiku střetnutí na přejezdech a vyvolat v nich 

respekt vůči tomuto tématu. Aby bylo možné informace dostat až k veřejnosti, musel 

by stát vyčlenit finanční prostředky medializaci a hlavně zviditelnění této 

problematiky. [3] 

 

6.3.2 Střetnutí drážních vozidel s osobami 

Tyto mimořádné události patří díky svým následkům mezi ty nejhorší. Bohužel jejich 

výskyt je také jeden z nejčastějších. Od roku 2007 do roku 2010 došlo celkem k 984 

případům. Prakticky v 71 procentech případů dochází ke ztrátám na životech osob, a tím se 

tyto MU stávají těmi nejtragičtějšími vůbec. Také vývoj těchto statistik není příznivý, neboť 

od roku 2007 počet usmrcených neustále stoupá. Oproti tomu u počtu zraněných jsou tato 

čísla mnohem menší. To jen vypovídá o tom, jaké síly při takovém střetu působí a šance na 
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jeho přežití je minimální. MU tohoto druhu může mít různé příčiny. Ve většině případů se 

jedná o osoby, které vstupují do kolejiště se sebevražednými úmysly nebo osoby, které se 

dopouštějí nedovoleného pohybu v prostoru dráhy za účelem přecházení kolejí, například 

kvůli zkrácení cesty. Vzhledem k tomu, že nelze zabránit osobám k přístupu do kolejiště 

žádnými mechanickými zábrannými systémy, jako jsou ploty nebo bariéry, je velmi složité 

stanovit jakékoliv účinné opatření. Proto jsou prostředky, jak těmto MU zabránit minimální.  

Opatření pro předcházení střetů DV s osobami může tedy být pouze informativního 

charakteru formou výstražných nápisů či tabulek. Pomoci s touto problematikou mohou také 

média, která mají čím dál větší vliv na společnost. Je nutné v médiích častěji ukazovat 

skutečné následky těchto MU a dostat je tak do podvědomí lidí, kteří si mnohdy ani 

neuvědomují, že svým počínáním neohrožují jen sebe. Osvěta v médiích však může působit  

i opačně. U střetů, kde příčinou byly sebevražedné úmysly, je třeba brát v úvahu co ukázat  

a co ne. Mohlo by se totiž stát, že vlivem přehnané medializace mohou dávat ostatním jakýsi 

návod. Tito lidé totiž nemyslí na to, že jejich jednání nejen ohrožuje život, způsobuje značné 

škody (vlivem zpoždění vlaků, zastavení dopravy atd.) a může mít také psychologický dopad 

na zúčastněné osoby. 
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7 Závěr 

Ze statistických údajů lze jednoznačně konstatovat, že počty mimořádných událostí 

výrazně neklesají, dokonce v roce 2010 došlo k většímu množství MU než v roce 2008  

i 2009. I přes skutečnost, že jsou vytvářena stále nová opatření k předcházení zbytečným 

nehodám a že se do bezpečnosti musí stále investovat, není výsledek takový, jaký by se dal 

očekávat. Některým lidem zřejmě není jejich život dostatečnou hodnotou, aby si lépe vybrali 

mezi možností ušetřit čas a ušetřit vlastní život. 

Rizikem dnešního trendu v dopravě, tedy zvyšování rychlosti za účelem uspokojení 

cestujících, je vývoj závažnosti nehod. Podíl závažných nehod z celkového množství MU je 

nízký, ale dle statistik neklesající, dokonce s  tendencí růst. Dá se také předpokládat, že 

s modernizací železniční dopravy, vyměňováním „starých ocelových lokomotiv“ za jednotky 

s karoserií s lehkých materiálů, které jsou méně odolné vůči nárazu, budou v budoucích letech 

rapidně stoupat i hmotné škody. I když zůstanou počty MU konstantní, může ubýt ohrožení  

a nehod, ale závažných nehod naopak přibýt. Nezbývá tedy, než apelovat na všechny strany. 

O snížení nehodovosti a tím zvýšení celkové bezpečnosti v železniční dopravě se musí zasadit 

jak České dráhy, stát prostřednictvím Policie ČR, tak každý z nás. 

V letech 2007 - 2010 byly nejvyšší počty MU zaznamenány v kategoriích střetnutí se 

silničními vozidly na přejezdech, střety s osobami, vykolejení DV a srážky DV s překážkou. 

Drtivý počet neštěstí na železnicích je tedy způsoben nedbalostí řidičů a chodců, kteří se 

v prostoru kolejiště pohybují neoprávněně a porušují tak předpisy. Tímto jednáním se mohou 

dopustit obecného ohrožení, za které hrozí odnětí svobody až na dvě léta. A kdyby naneštěstí 

někomu ublížili na zdraví, nebo způsobili smrt, může se odnětí svobody prodloužit až na deset 

let. Sankce jsou přiměřené, ale pro mnohé asi nejsou dostatečnou hrozbou. Riziko, že můžou 

přijít o život, může být jen těžko převýšeno hrozbou finančního postihu. Když si lidé neváží 

vlastního života, měli by ctít alespoň zdraví a životy druhých. Ve sledovaných letech bylo 

zbytečně zmařeno 896 životů. Navíc počty usmrcených a zraněných osob při MU jsou 

nepoměrné. Usmrcených je ročně přibližně dvakrát více, než zraněných, což také upozorňuje 

na tragičnost následků. 

ČD svým Osvědčením dopravce pro dráhy celostátní a regionální deklarují, že provozují 

drážní dopravu bezpečně, ale zároveň uvedly, že na bezpečnosti se musí stále pracovat. 

Z celkového počtu MU ve sledovaných letech 2007 - 2010, bylo 49 % MU způsobeno 

příčinou na straně provozovatele, zbylých 51 % mimo něj. Je to tedy téměř polovina případů, 
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kdy zdroj zavinění byl u ČD, ať už šlo o technickou závadu, selhání lidského činitele, nebo 

systémové pochybení. Obzvláště na technické závady a selhání lidského činitele, by se ČD 

měly zaměřit. Opatření u samotného dopravce ČD, jako důkladné šetření vzniklých MU, 

přijímání účinných opatření proti jejich opakování, vyžadování jejich plnění, provádění 

kontrol jejich plnění, zaměření se na zvýšené kontroly a důslednost kontrol technického stavu 

drážních vozidel a na selhání lidského činitele. Opatření u provozovatele dráhy, jako 

zvyšování úrovně zabezpečení železničních přejezdů, budování mimoúrovňových křížení, 

instalace bezpečnostních prvků na železničních přejezdech. Opatření mimo provozovatele, 

jako důkladná kontrola Policií ČR a osvětová činnost. To vše by mělo vést ke zlepšení 

současné situace, ale možnosti jejich realizace souvisí s finanční náročností. Lidské zdraví  

a životy jsou ale oblastí, kde by se šetřit nemělo. 
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Seznam zkratek 

CSM  Společné bezpečnostní metody (Common Safety Methods) 

CST  Společné bezpečnostní cíle (Common Safety Targets) 

ČD   České dráhy 

ČR   Česká republika 

DV   Drážní vozidlo 

EU   Evropská unie 

FMEA  Metoda „selhání a jejich dopadů“ (Failure Mode and Effect Analysis) 

FTA  Metoda „stromu poruch“ (Fault Tree Analysis) 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

MU  Mimořádná událost 

PČR  Policie České republiky 

TSI  Technická specifikace pro interoperabilitu (Technical Specifications for 

Interoperability) 

ŽST Železniční stanice 


