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A. ÚVOD 

 
Drážní úřad zpracoval výroční zprávu o své činnosti za rok 2015, která obsahuje informace o: 

a) vývoji bezpečnosti železnic, včetně souhrnu společných bezpečnostních ukazatelů, (dále jen „CSI“) 
na území České republiky, 

b) důležitých změnách právních předpisů týkajících se bezpečnosti železnic, 

c) vývoji udělování osvědčení o bezpečnosti, schvalování a následných auditech, 

d) výsledcích a zkušenostech týkajících se dozoru nad provozovateli infrastruktury a železničními 
podniky. 

 

Zpráva vychází z ustanovení článku 18 směrnice o bezpečnosti (1), který byl do podmínek legislativy 

České republiky transponován § 49e zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (7), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o  dráhách“) a blíže specifikován § 6 vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 

provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách (8). 

Tato výroční zpráva o bezpečnosti je určena provozovatelům infrastruktury, železničním podnikům, 

ostatním národním bezpečnostním úřadům, orgánům EU a všem současným a budoucím 

podnikatelům v oblasti železniční dopravy. 

Účelem zprávy je poskytnout dopravcům, provozovatelům drah a ostatním zúčastněným stranám 

přehled o vývoji bezpečnosti na železnici. Současně je zpráva nápomocna v orientaci vydané legislativy.  

Údaje zde uvedené vycházejí z jednotlivých Výročních zpráv zaslaných dopravci a provozovateli drah. 

Všichni provozovatelé dráhy zajišťující provozování celostátní dráhy a regionálních drah v roce 2015 

předložili Výroční zprávu o bezpečnosti ve stanoveném termínu podle článku 9(4) směrnice 

o bezpečnosti (1).  

Z celkového počtu 82 dopravců předložilo Výroční zprávu o bezpečnosti ve stanoveném termínu podle 

článku 9(4) směrnice o bezpečnosti (1) 81 subjektů, jeden subjekt ji nepředložil, přestože měl uzavřenou 

smlouvu o možném přístupu na dopravní cestu a aktivně na ní drážní dopravu provozoval. U tohoto 

dopravce bude zahájeno správní řízení za porušení dané povinnosti. 

Tato zpráva je publikovaná na webových stránkách Drážního úřadu www.ducr.cz.  

 
 



 

 7/46 

 

B. CELKOVÝ STAV BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE 

 
B.1 Hlavní závěry za vykazovaný rok 
Drážní úřad splnil v průběhu roku 2015 svůj plán v oblasti provedení auditů za účelem prověření správné 

funkce managementu bezpečnosti a i v roce 2016 bude nadále pokračovat ve vykonávání těchto auditů 

u dalších provozovatelů dráhy a dopravců. 

 
 
B.2 Vnitrostátní bezpečnostní strategie, programy a iniciativy 
V souvislosti s udržením a zlepšením stavu bezpečnosti je pozornost dlouhodobě zaměřena 

na modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty, především v oblasti: 

� modernizace tranzitních železničních koridorů a rozhodujících železničních uzlů v trase koridorů, 
spojená s instalací nových zabezpečovacích zařízení, 

� příprava a realizace projektů na vybavení tratí systémy „Global System for Mobile Communication 
for Railway“ (GSM-R) a „European Train Control System“ (ETCS) a zabezpečení interoperability tratí 
zařazených do evropského železničního systému, 

� racionalizační akce spočívající v rekonstrukci a modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení, omezení počtu stanic s elektromechanickým zabezpečovacím zařízením, vybavování stanic 
elektronickým zabezpečovacím zařízením, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a dálkové 
ovládání tratě, 

� zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech - zrušení úrovňových přejezdů a vybavování dalších 
přejezdů zabezpečovacím zařízením, 

� výstavba nových zastávek, přístřešků a nástupišť s bezbariérovým přístupem. 

 

V roce 2015 pokračovaly práce na modernizaci tranzitních železničních koridorů i důležitých železničních 

uzlů v trase koridorů, aby byly zajištěny stejné technické parametry v návaznosti na koridorové tratě. 

Jako nejvážnější problém se jeví i nadále počet nehod na úrovňových železničních přejezdech, kdy osoby 

nerespektují stávající výstražné zabezpečovací zařízení, i když z dlouhodobého hlediska došlo 

k výraznému snížení těchto nehod. V České republice proto byly uskutečněny i v roce 2015 další 

kampaně jak z pozice Ministerstva dopravy, tak Drážní inspekce, usilující o větší informovanost 

veřejnosti s  cílem zvýšení bezpečnosti na úrovňových přejezdech i kázně uživatelů pozemních 

komunikací. Přesto v roce 2015 bylo na přejezdech usmrceno 18 osob.  
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B.3 Přehled za předchozí rok 
Při auditech nebyly zjištěny zásadní nedostatky, pouze nedostatky administrativního charakteru. 

Případné nedostatky se týkaly neplnění oznamovací povinnosti, nedoplnění vnitřních předpisů 

na základě změn v legislativě a zpřísnění systému zajišťování bezpečnosti. Ze strany dopravců byla 

následně ve stanovených lhůtách přijata nápravná opatření, proto nebylo nutné přikročit k uplatnění 

sankcí ani dalším represivním krokům (doplnění, zrušení, odebrání certifikátu apod.). 

 

B.4 Oblasti, na které bude kladen hlavní důraz v příštím roce 
Za hlavní prioritu je považována především samotná bezpečnost dráhy a bezpečná přeprava osob i zboží, 

především nebezpečných věcí, se zaměřením na prevenci a předcházení vzniku zdrojů ohrožení, které by 

mohly vést k vzniku nehod a ostatních mimořádných událostí. 

Cíle a plány Drážního úřadu do následujícího období jsou následující. 

Drážní úřad splnil v průběhu roku 2015 svůj plán v oblasti provedení auditů za účelem prověření správné 

funkce managementu bezpečnosti a i v roce 2016 bude nadále pokračovat ve vykonávání těchto auditů 

u dalších provozovatelů dráhy a dopravců, zejména: 

� Průběžně analyzovat závěry ze státních dozorů vlastních, nebo předkládaných Drážní inspekcí 
s cílem zobecnit riziková místa a následně zajistit příslušné úpravy předpisů, norem 
a technologických postupů,  

� v rámci projektové přípravy a schvalování projektů při rekonstrukcích a modernizacích tratí 
zajišťovat, s ohledem na finanční možnosti, vyšší stupeň technického vybavení,  

� formou vlastní kontrolní činnosti ověřovat zajištění předepsaných kontrol a revizí hnacích 
a tažených drážních vozidel u vybraných provozovatelů drážní dopravy. 
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C. VÝVOJ STAVU BEZPEČNOSTI 

 
C.1 Podrobná analýza trendů zaznamenaných v poslední době 
Ve smyslu Směrnice o bezpečnosti (1) a definic nařízení Evropského parlamentu a Rady 91/2003 bylo 

v roce 2015 zaevidováno: 

� počet nehod: 94, 

� počet úmrtí: 29, 

� počet vážně zraněných: 53. 

 

V níže uvedené Tabulce 1 jsou uvedeny nejdůležitější ukazatelé za sledované období. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet nehod: 123 133 113 125 99 97 91 104 94 

Počet usmrcených osob: 25 44 26 48 29 26 24 29 29 

Počet vážně zraněných osob: 102 139 92 107 74 66 52 60 53 

Tabulka 1 – Analýza všeobecného trendu 

 

Poznámka: Podklady výroční zprávy ke dni 30. 6. 2016 předložené provozovateli drah.  

 

V roce 2015 došlo ke snížení počtu nehod, počtu vážně zraněných osob v porovnání s údaji 

za předcházející rok 2014.   

V roce 2015 došlo ke snížení celkového počtů nehod oproti roku 2014 o 10 %.  

Při nehodách bylo usmrceno (s vyloučením sebevražd) 29 osob a vážně zraněno bylo 53 osob. 

Náklady spojené s materiální škodou na vozidlech nebo infrastruktuře byly vykázány ve 

výši cca 451 814 000 Kč. 

Závěrem je možno konstatovat, že je možné vidět mírně snižující se trend počtu nehod i vážně 

zraněných osob.  
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C.2 Výsledky bezpečnostních doporučení 
V Tabulce 2 je uveden seznam bezpečnostních doporučení obdržených od vnitrostátního inspekčního orgánu a informace o stavu jejich provádění 

včetně popisu opatření, jež byla provedena. 

 

Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
11.01.2015 
Rožná a Nedvědice 
Srážka vlaku Os 14905 se dvěma stromy spadlými na traťovou kolej v km 76,100 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Provozovateli dráhy Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci: 
• vytvořit systém, který zajistí důsledné dodržování pravidel a postupů obsažených v technologických postupech provozovatele dráhy pro 
identifikaci vegetace v ochranném pásmu dráhy, která vzhledem k výšce, stáří, snížené stabilitě a stavu představuje zdroj ohrožení; 
•ve svých technologických postupech specifikovat a zavést základní požadavky na odbornou způsobilost osob pověřených kontrolami tratí 
k identifikaci vegetace, jež vykazuje znaky zdroje ohrožení dráhy; 
• zavést systém způsobu vyškolení a pravidelného ověřování znalostí osob pověřených kontrolou tratí k identifikaci vegetace, jež vykazuje 
znaky zdroje ohrožení dráhy a také těch osob, které budou řezy a kácení vybrané vegetace provádět, a to takovým způsobem, aby uvedené 
osoby splňovaly požadavky na odbornou způsobilost k této činnosti alespoň na základní úrovni. 
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách, resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování 
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, Drážní inspekce doporučuje Drážnímu 
úřadu přijetí vlastních opatření směřujících k realizaci výše uvedených bezpečnostních doporučení.  

Bezpečnostní doporučení 

v této podobě a rozsahu 

Drážní úřad nenavrhuje 

k realizaci. 

Nerealizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
28. 01. 2015 
Poniklá - Hrabačov   
Srážka vlaku Os 15501 se sesutým skalním masivem s následným vykolejením 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách, resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování 
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, Drážní inspekce doporučuje: 
 
Provozovateli dráhy, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci: 
•stanovit systém pravidelných specializovaných preventivních prohlídek skalních svahů v rámci komplexních prohlídek průzkumem místním 
šetřením spojeným s předběžným geotechnickým průzkumem v úvahu přicházejících skalních zářezech.  
•v případě provádění specializovaných preventivních prohlídek skalních svahů zaměstnanci SŽDC, státní organizace, zapracovat 
jednoznačně a konkrétně provádění uvedených prohlídek do pracovních náplní těchto zaměstnanců a v souladu s ustanovením 
§ 22 odst. 1 písm. b) zákona o dráhách (7) a přijatého systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy stanovit ve vnitřních předpisech 
odpovídající kvalifikaci, odbornou způsobilost a potřebnou znalost pro tuto pracovní činnost.  
• v případě provádění specializovaných preventivních prohlídek skalních svahů zaměstnanci SŽDC, státní organizace, stanovit jednoznačné 
technologické postupy pro tyto prohlídky v rozsahu vyplývajícím ze stanovené kvalifikace a odborné způsobilosti zaměstnanců určených pro 
tuto pracovní činnost.  
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách, resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování 

dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, Drážní inspekce doporučuje Drážnímu 

úřadu: přijmout vlastní opatření směřující k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení i u ostatních provozovatelů drah 

železničních v České republice. 

Drážní úřad v současné 

době ověřuje plnění  

realizace bezpečnostního 

doporučení v rámci 

státních dozorů 

u dotčeného 

provozovatele dráhy. 

 

Realizováno 



 

 12/46 

Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
16. 02. 2015   
Bakov  
Srážka posunového dílu s lokomotivním vlakem Lv 184600 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci a dopravci ČD Cargo, a. s.: 
•plně realizovat bezpečnostní doporučení vydané Drážní inspekcí v souvislosti s MU v žst. Dolní Beřkovice ze dne 19. 6. 2014. 
•vlastním opatřením zajistit znalost provozovatele dráhy o konkrétní stanovené odborné způsobilosti zaměstnanců dopravců pro provádění 
činností při provozování dráhy včetně její splnění před zahájením samostatného výkonu dopravní služby těmito zaměstnanci. 
 

V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách, resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování 

dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, Drážní inspekce doporučuje Drážnímu 

úřadu plně realizovat bezpečnostní doporučení vydané Drážní inspekcí v souvislosti s MU v žst. Dolní Beřkovice ze dne 19. 6. 2014.  

Dotčený provozovatel 

dráhy uplatnil 

bezpečnostní doporuční 

v rámci vlastní 

kompetence. 

 

Realizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
19. 02. 2015  
Paskov 
Nezajištěná (nekontrolovaná) jízda posunového dílu z obvodu Staříč do hlavního obvodu vlečkové stanice Paskov s následným vykolejením 
21 ložených tažených drážních vozidel  
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, pro snížení pravděpodobnosti vzniku podobných mimořádných událostí, doporučuje: 
 
Provozovateli dráhy a dopravci Advanced World Transport, a.s.: 
• obsahem jednotných technologických postupů pro provozování drážní dopravy na vlečkách stanovit odpovědnost vedoucích zaměstnanců 
a zaměstnanců za zajištění Kontroly dodržování pravidel provozování drážní dopravy, včetně postupů a četnosti prováděných kontrol, pro 
zajištění dodržování existujících, nových a změněných technických a provozních norem nebo jiných závazných podmínek obsažených 
ve vnitrostátních právních předpisech, vnitřních předpisech dopravce a v rozhodnutích úřadů státní správy; 
•obsahem jednotných technologických postupů pro provozování drážní dopravy na vlečkách stanovit odpovědnost strojvedoucímu po najetí 
na DV posunového dílu, který má být brzděn průběžnou samočinnou tlakovou brzdou, zkontrolovat pohledem správné svěšení a spojení HDV 
s 1. DV posunového dílu. Netýká se případů, kdy svěšení a spojení HDV s 1. DV posunového dílu provádí strojvedoucí sám. 
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách, resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování 
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, Drážní inspekce doporučuje Drážnímu 
úřadu přijetí vlastních opatření směřujících k realizaci výše uvedených bezpečnostních doporučení, směřujícího k zajištění realizace výše 
uvedených bezpečnostních doporučení i u jiných dopravců na dráhách železničních, kategorie vlečka, v České republice. 

Drážní úřad vydal vlastní 
opatření pro všechny 
dopravce, v současné 
době je ověřováno plnění 
opatření v rámci výkonu 
státního dozoru.  

 

Realizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
27. 02. 2015 
Černotín 
Vlečení cestujícího přivřeného nástupními dveřmi drážního vozidla za odjezdu vlaku Os 3237 ze zastávky Černotín 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledku šetření příčin 
a okolností vzniku mimořádné události doporučuje: 
 
Dopravci České dráhy, a. s., v souladu se zněním předchozího dokumentu „Vydání bezpečnostního doporučení“ č. j.: 738/2013/DI, 
ze dne 09. 08. 2013: 
• pro eliminaci chyby, omylu, strojvedoucího, doplnit obvod řazení jízdních stupňů u elektrických jednotek řady 460, resp. 560, zařízením 
(obvodem) znemožňujícím zařazení jízdních stupňů (uvedení stojícího vlaku do pohybu) při signalizaci ukazatelem stavu nástupních dveří 
na stanovišti strojvedoucího otevřené nástupní dveře; 
• do doby realizace výše uvedeného bezpečnostního doporučení zintenzivnit kontrolní činnost zaměřenou na postupy osob řídících drážní 
vozidla řady 460, resp. 560, před uvedením vlaku do pohybu z prostoru určeného pro výstup a nástup cestujících v žst. a na zastávkách. 
 

 V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách, resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování 
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, Drážní inspekce doporučuje Drážnímu 
úřadu přijetí vlastních opatření směřujících k realizaci výše uvedených bezpečnostních doporučení u všech v úvahu přicházejících dopravců 
používajících při provozování drážní dopravy elektrické jednotky řady 460, resp. 560. 

Drážní úřad si vyžádal 

stanovisko dotčeného 

subjektu. Dopravce 

průběžně provádí 

rekonstrukce a výhledově 

je plánováno vyřazování 

uvedených jednotek.    

 

Realizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
24. 03. 2015 
Obrataň – Chýnov 
Střetnutí vlaku Os 18422 s návěsem nákladního automobilu na železničním přejezdu P6382 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci 
vzhledem ke skutečnosti, že nejvíce střetnutí na železničních přejezdech a s nejhoršími následky se odehrává na železničních přejezdech 
zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závorových břeven, v souladu se zněním předchozích bezpečnostních 
doporučení Drážní inspekce, dále zvyšovat, z důvodu zajištění maximální bezpečnosti provozování drážní dopravy a účastníků provozu 
na pozemních komunikacích, úroveň jejich zabezpečení tak, aby při rekonstrukcích a modernizacích tratí, železničních přejezdů, nejen těch 
zařazených do evropského železničního systému, už bylo projektováno a instalováno pouze přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
doplněné celými závorovými břevny.  
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách (7), resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění a v návaznosti 
na čl. 25 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES, ze dne 29. 4. 2004, v platném znění (dále také Směrnice 
2004/49/ES), a z důvodů nepřijetí odpovídajících opatření na základě dříve vydaných BD stejného znění, Drážní inspekce doporučuje:  
• Drážnímu úřadu přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace výše uvedeného bezpečnostního doporučení pro provozovatele 
dráhy i u ostatních provozovatelů drah v České republice; 
• Ministerstvu dopravy České republiky zapracování výše uvedeného bezpečnostního doporučení pro provozovatele dráhy do zákona 
o dráhách (7). 

Drážní úřad v rámci 

projektové přípravy 

nových 

a rekonstruovaných 

přejezdů požaduje 

po investorovi stavby 

přednostně vybavit 

přejezdy mechanickou 

zábranou – břevny 

ve vztahu k finančním 

možnostem investora.  

Realizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
28. 03. 2015 
Velké Žernoseky 
Srážka vlaku Nex 148359 s protijedoucím vlakem Pn 53668 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci 
•změnit postup aktivování pokynu „NOUZE“ na ústředně TOP1 tak, aby aktivace tohoto pokynu byla co nejjednodušší, a dále upravit 
softwarové vybavení ústředny tak, aby při chybném zadání posloupnosti obslužných úkonů byla na tuto chybu obsluha upozorněna 
varovným textem na obrazovce 
•na celém území ČR zavést na železničním rádiovém systému GSM-R aktivní funkci „Generální Stop“ tak, aby bylo v případě potřeby možné 
zastavit vlak bez součinnosti strojvedoucího. 
 
ČD Cargo, a. s.: 
•ve vnitřním předpisu – Směrnici PERs-25-B-2012 blíže specifikovat tzv. „nedostatky v činnosti osob související se zdravotním stavem 
a okolnosti svědčící o změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti“, které mohou ovlivnit bezpečnost drážní dopravy; 
•vybavit HDV provozované v oblasti aktivního režimu železničních rádiových systémů GSM-R a TRS takovým technickým a softwarovým 
vybavením, aby byla HDV při aktivaci funkce „Generální Stop“ zastavena nezávisle na činnosti strojvedoucího.  
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách, resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování 
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, Drážní inspekce doporučuje Drážnímu 
úřadu přijetí vlastního opatření směřujícího k realizaci výše uvedených bezpečnostních doporučení i u ostatních provozovatelů drah 
a dopravců v České republice, resp. přijetí vlastního opatření v rámci své působnosti jako národního bezpečnostního orgánu. 

Bezpečnostní doporučení 

navrhuje pro zvýšení 

pasivních prvků 

bezpečnosti urychlenou 

realizaci na celém území 

ČR. Bezpečnostní 

doporučení v této podobě 

a rozsahu Drážní úřad 

nenavrhuje k realizaci pro 

nereálnost ve vztahu 

k finančním možnostem 

provozovatele dráhy 

a jednotlivých dopravců. 

Nerealizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
25. 05. 2015 
Velké Pavlovice 
Střetnutí vlaku Os 14523 s nákladním automobilem na železničním přejezdu P7140, v km 4,740, s následným vykolejením vlaku 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci 
•v návaznosti na již vydaná bezpečnostní doporučení doplnění železničního přejezdu P7140 zabezpečeného v současné době světelným 
zabezpečovacím zařízením, o závorová břevna, které z hlediska optické zábrany sníží pravděpodobnost vjezdu řidiče na železniční přejezd při 
jeho nereagování na světelnou signalizaci železničního přejezdu ve výstraze; 
•vzhledem ke skutečnosti, že nejvíce střetnutí na železničních přejezdech s nejhoršími následky se odehrává na železničních přejezdech 
zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor,  v souladu se zněním předchozích bezpečnostních doporučení 
Drážní inspekce, dále zvyšovat, z důvodu zajištění maximální bezpečnosti provozování drážní dopravy a účastníků provozu na pozemních 
komunikacích, úroveň jejich zabezpečení tak, aby při rekonstrukcích a modernizacích tratí, železničních přejezdů, nejen těch zařazených 
do evropského železničního systému, už bylo projektováno a instalováno pouze přejezdové zabezpečovací zařízení světelné doplněné celými 
závorovými břevny 
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách (7), resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění a v návaznosti 
na čl. 25 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES, ze dne 29. 4. 2004, v platném znění (dále také 
Směrnice 2004/49/ES), a z důvodů nepřijetí odpovídajících opatření na základě dříve vydaných BD stejného znění, Drážní inspekce 
doporučuje: 
• Ministerstvu dopravy České republiky zapracování výše uvedeného bezpečnostního doporučení pro provozovatele dráhy do zákona 
o dráhách (7); 
• Drážnímu úřadu přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení pro provozovatele 
dráhy i u ostatních provozovatelů drah v České republice, resp. při projednávání žádostí o změnu zabezpečení železničních přejezdů 
a rozhodnutí v dané věci; 
• Krajskému úřadu Jihomoravského kraje  přijetí vlastního opatření, směřujícího k zajištění instalace vodorovné dopravní značky V18 dle 
vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, v platném znění, na pozemní komunikaci vedenou k železničnímu přejezdu. 

Drážní úřad v rámci 

projektové přípravy 

nových 

a rekonstruovaných 

přejezdů požaduje 

po investorovi stavby 

přednostně vybavit 

přejezdy mechanickou 

zábranou – břevny 

ve vztahu k finančním 

možnostem investora.  

 

 

Realizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
24. 06. 2015 
Strážnice 
Střetnutí vlaku Os 2710 s dodávkovým automobilem na železničním přejezdu P8143 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci 
• zvýšit zabezpečení přejezdu P8143 doplněním stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného o závorová břevna; 
• vzhledem ke skutečnosti, že nejvíce střetnutí na železničních přejezdech a s nejhoršími následky se odehrává na železničních přejezdech 
zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závorových břeven, v souladu se zněním předchozích bezpečnostních 
doporučení Drážní inspekce, dále zvyšovat, z důvodu zajištění maximální bezpečnosti provozování drážní dopravy a účastníků provozu 
na pozemních komunikacích, úroveň jejich zabezpečení tak, aby při rekonstrukcích a modernizacích tratí, železničních přejezdů, nejen těch 
zařazených do evropského železničního systému, už bylo projektováno a instalováno pouze přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
doplněné závorovými břevny.  
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách (7), resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění a v návaznosti 
na čl. 25 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES, ze dne 29. 4. 2004, v platném znění (dále také Směrnice 
2004/49/ES), a z důvodů nepřijetí odpovídajících opatření na základě dříve vydaných BD stejného znění, Drážní inspekce doporučuje:  
• Drážnímu úřadu přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení pro provozovatele 
dráhy i u ostatních provozovatelů drah v České republice, resp. při posuzování žádostí o změnu způsobu zabezpečení železničních přejezdů 
a rozhodování v dané věci; 
• Ministerstvu dopravy České republiky zapracování výše uvedeného bezpečnostního doporučení č. 2 pro provozovatele dráhy do zákona 
o dráhách (7); 
• Městskému úřadu Strážnice přijetí vlastního opatření, směřujícího k Zajištění instalace vodorovné dopravní značky V18 dle Vyhlášky 
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
v platném znění, na komunikaci vedenou hlavním směrem k přejezdu. 

Drážní úřad v rámci 

projektové přípravy 

nových 

a rekonstruovaných 

přejezdů požaduje 

po investorovi stavby 

přednostně vybavit 

přejezdy mechanickou 

zábranou – břevny 

ve vztahu k finančním 

možnostem investora.  

 

 

Realizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
29. 06. 2015 
Hranice na Moravě – Drahotuše 
Ulomení čepu nápravy taženého drážního vozidla za jízdy vlaku Nex 146893 s následným vykolejením v železniční stanici Prosenice 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
ČD Cargo, a. s.: 
•projednat s držitelem taženého drážního vozidla PL-CTLK Zaes 33 51 7984 332-1 důsledné naplňování ustanovení „KAPITOLA II PRÁVA 
A POVINNOSTI  DRŽITELE VOZU“, „Článek 7:Technická způsobilost a údržba vozů“, odst. 7.1, Všeobecné smlouvy o používání nákladních 
vozů, v platném znění, tak, aby jeho tažená drážní vozidla používaná při provozování drážní dopravy na území České republiky byla 
technicky způsobilá podle platných evropských předpisů a aby během doby jejich používání technicky způsobilými zůstala; 
•projednat s držitelem taženého drážního vozidla PL-CTLK Zaes 33 51 7984 332-1, resp. dalšími držiteli tažených drážních vozidel, vystrojení 
tažených drážních vozidel, zejména pak těch, jenž jsou určeny k přepravě nebezpečných věcí, pneumatickým detektorem vykolejení. 
Drážnímu úřadu: 
•přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení u ostatních dopravců na území České 
republiky, resp. v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního orgánu, včetně mezinárodních aktivit. 
bezpečnostnímu orgánu Polské republiky, kterým je Urząd Transportu Kolejowego: 
•přijetí vlastního opatření směřujícího k držiteli taženého drážního vozidla PL-CTLK Zaes 33 51 7984 332-1, aby se, v souladu s ustanovením 
„KAPITOLA II PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE VOZU“, „Článek 7: Technická způsobilost a údržba vozů“, odst. 7.1, Všeobecné smlouvy 
o používání nákladních vozů, v platném znění, staral o svá tažená drážní vozidla, zejména pak tažená drážní vozidla osazená na nápravách 
vyrobených  v Zakladach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu  v roce 1986 a dříve tak, aby tažená drážní vozidla zůstala  během doby 
jejich používání technicky způsobilá.  

Bezpečnostní doporučení 

v této podobě a rozsahu 

Drážní úřad nenavrhuje 

k realizaci pro nereálnost 

ve vztahu k finančním 

možnostem dopravce. 

Nerealizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
14. 07. 2015 
Masarykovo nádraží 
Nedovolená jízda osobního vlaku Os 8616 za návěstidlo Lc3 zakazující jízdu, srážka se záchytným pražcem a vykolejení, proražení zarážedla 
a vjetí do prostoru pro cestující 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Dopravci České dráhy, a. s.: 
• zajistit povinné užívání, resp. stanovit pravidla pro primární užívání systému AVV včetně funkce CB u všech HDV vybavených mobilní částí 
systému AVV na tratích vybavených informačními body tohoto systému a nadále rozšiřovat toto vybavení u všech v úvahu přicházejících řad 
HDV; 
• aktualizací řídícího softwaru systému CRV&AVV zajistit jednotnou akustickou signalizaci upozorňující osobu řídící HDV na provedenou 
deaktivaci cílového brzdění. 
 
Drážnímu úřadu: 
• Drážní inspekce doporučuje Drážnímu úřadu přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních 
doporučení u dalších, v úvahu přicházejících dopravců, a při své činnosti národního bezpečnostního orgánu.   

Bezpečnostní doporučení 

se týká pouze vlastníků 

vozidel řady 471 

(to je pouze společnost 

České dráhy, a. s.). 

 

Realizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
22. 07. 2015 
Studénka 
Střetnutí vlaku Ex 512 s nákladním automobilem na železničním přejezdu P6501 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci: 
• u stávajících železničních přejezdů zabezpečených světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením doplněným celými závorami, která 
se sklápějí polovičními břevny závor současně proti sobě, a která po sklopení nezasahují před železničním přejezdem do jízdního pruhu pro 
opačný směr jízdy silničních vozidel, provést analýzu možnosti proveditelnosti změny současného sklápění, polovičních břeven těchto závor 
na postupné (sekvenční) sklápění, aby poloviční břevna celých závor se před železničním přejezdem sklápěla již po uplynutí předzváněcí 
doby. Na základě této analýzy realizovat změnu (úpravu) současného sklápění na postupné (sekvenční) sklápění polovičních břeven celých 
závor na všech v úvahu přicházejících železničních přejezdech, zejména pak na vícekolejných;  
• na železničních přejezdech nově zabezpečovaných světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením doplněným celými závorami, která 
se sklápějí polovičními břevny závor proti sobě, přednostně uplatňovat  postupné (sekvenční) sklápění polovičních břeven celých závor proti 
sobě, aby poloviční břevna celých závor se v témže jízdním pruhu sklápěla před železničním přejezdem již po uplynutí předzváněcí doby; 
• v rámci modernizací (rekonstrukcí) železničních přejezdů, popř. pravidelných prohlídek železničních přejezdů, provádět analýzu rizik, jejíž 
součástí je posouzení místních podmínek a  chování účastníků provozu na pozemní komunikaci, resp. určení železničního přejezdu 
(pro chodce, cyklisty, nejdelší silniční vozidlo  uživatele pozemní komunikace apod.).; 
Českým dráhám, a. s.: 
• v rámci odborné přípravy na pozici strojvedoucího a pravidelného dalšího vzdělávání se systémově věnovat řešení krizových situací 
(např. formou nejrůznějších simulátorů nebo praktickým výcvikem na konkrétních DV); 
• označovat prostory za stanovištěm (kabinou) strojvedoucího motorových A řídicích vozů a elektrických jednotek příslušným upozorněním 
(nápisy, nebo piktogramy), zajišťující volnost daného prostoru (únikovou cestu pro strojvedoucího). Dále důsledně uplatňovat členy 
doprovodu vlaku právními předpisy dané oprávnění k dávání pokynů a příkazů cestujícím, kteří nerespektují příslušné upozornění (nápisy 
nebo piktogramy), a vyvarovat se všemu, co by znesnadnilo nebo znemožnilo strojvedoucímu opuštění jeho stanoviště (kabiny) v případě 
krizové situace. 

Bezpečnostní doporučení 

v této podobě a rozsahu 

Drážní úřad nenavrhuje 

k realizaci, jako reálné 

pouze zvažuje sekvenční 

spouštění závor.  

Průběžně 

realizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
Drážnímu úřadu: 
• přijetí vlastního opatření, směřujícího k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení pro provozovatele dráhy i u jiných 
provozovatelů drah železničních v České republice, resp. v rámci své činnosti jako speciálního stavebního úřadu při stavebních řízeních 
ve věcech železničních přejezdů a dalších staveb mající vliv na bezpečnost na železničních přejezdech; 
• přijetí vlastního opatření, směřujícího k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení pro dopravce i u jiných železničních 
dopravců v České republice, resp. v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního úřadu v odvětví drážní dopravy při vydávání osvědčení 
dopravce a schvalování příslušných drážních vozidel nebo jejich změn; 
• ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky iniciovat změnu české technické normy ČSN 34 2650 ed. 2 „Železniční 
zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení“, v platném znění, tak, aby u železničních přejezdů zabezpečovaných světelným 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením doplněným celými závorami, která se sklápějí polovičními břevny závor současně proti sobě a která 
po sklopení nezasahují před železničním přejezdem do jízdního pruhu pro opačný směr jízdy silničních vozidel,  bylo přednostně  uplatňováno 
postupné (sekvenční) sklápění polovičních břeven celých závor proti sobě v témže jízdním pruhu; 
• ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky zvážit možnost A podle potřeby iniciovat změnu české technické normy 
ČSN 34 2650 ed. 2 „Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení“, v platném znění, tak, aby červenobílý návěstní 
nátěr na vnitřní straně břeven celých závor byl nahrazen jiným (zákaz neevokujícím), resp. aby byl doplněn zvýrazněním, popř. nápisem, 
nabádajícím řidiče silničního motorového vozidla, z jakékoliv příčiny uzavřeného na železničním přejezdu mezi sklopenými závorovými 
břevny, k urychlenému opuštění železničního přejezdu přeražením břevna závory; 
 Ministerstvu dopravy České republiky: 
•rozšířit povědomí řidičů silničních motorových vozidel o možnosti přeražení sklopeného břevna závory světelného přejezdového 
zabezpečovacího zařízení v situaci uzavření silničního vozidla mezi sklopenými břevny závor; 
• iniciovat sjednocení postupů pro využití kamerových systémů instalovaných v blízkosti železničních přejezdů také k prevenci a řešení 
nedisciplinovaného chování uživatelů pozemní komunikace, kteří nedovoleně vstupují (vjíždějí) na železniční přejezd v době, kdy 
je přejezdovým zabezpečovacím zařízením  dávána světelná výstraha (dvěma červenými střídavě přerušovanými světly) a zvuková výstraha 
(dávána charakteristickým přerušovaným zvukovým signálem nezáměnného významu); 
• iniciovat změnu sankcí za nedovolené vjetí silničních vozidel, nedovolený vstup uživatelů pozemní komunikace na železniční přejezd v době, 
kdy je to uživatelům pozemní komunikace zakázáno, tzn. také v době dávání světelné výstrahy (dávané dvěma červenými střídavě 
přerušovanými světly) a zvukové výstrahy (dávané charakteristickým přerušovaným zvukovým signálem nezáměnného významu) 
přejezdového zabezpečovacího zařízení tak, aby tyto sankce, včetně náhrad veškerých nákladů vzniklých dopravcům v důsledku zpoždění 
vlaků, zároveň předem odradily neukázněné uživatele pozemní komunikace před zneužíváním případných bezpečnostních systémů, 
instalovaných za účelem zastavení drážní dopravy, a před vytvářením nových rizikových situací na železničních přejezdech. Zároveň musí být 
zajištěn zcela efektivní systém odhalování zneužití výše uvedeného  bezpečnostního systému (např. formou bezpečnostních kamer) 
a ukládání sankcí. 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
04. 08. 2015 
Horažďovice předměstí 
Srážka vlaku R 668 s vlakem R 667 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci: 
• na provozovaných dráhách prověřit, zda ZDD, zejména pak staniční řády dopraven, jednoznačným způsobem stanovují (ve smyslu 
čl. 2859 vlastního vnitřního předpisu SŽDC D1) obvody pro zjišťování volnosti vlakové cesty a zda dále stanovují, jakým způsobem se volnost 
vlakové cesty zjišťuje; 
• na provozovaných dráhách prověřit, zda údaje o dráze a technologické postupy obsluhy dráhy uvedené v ZDD odpovídají aktuálnímu stavu 
ke dni prověření a v případě zjištění nedostatků bezodkladně přijmout opatření k uvedení ZDD do stavu, který aktuálnímu stavu odpovídá; 
• na provozovaných dráhách provést v rámci výkonu kontrolní činnosti ve stanicích, které jsou vybaveny elektromechanickým SZZ s řídicím 
a výhybkářskými přístroji, praktické ověření znalostí výpravčích a zaměstnanců se zkouškou D-03 (výhybkářů).  
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách (7), resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, Drážní inspekce doporučuje 
Drážnímu úřadu přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení, a to i u ostatních 
provozovatelů drah  

Provozovatel dráhy 

Správa železniční 

dopravní cesty, státní 

organizace, řeší 

individuelně pro každou 

výluku v rámci obsluhy 

vypnutého 

zabezpečovacího zařízení 

a doplnění ZDD pro tyto 

případy.  

 

Realizováno 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
14. 08. 2015 
Ostrožská Nová Ves 
Střetnutí vlaku Mn 82100 s osobním automobilem na železničním přejezdu P7953 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci: 
◦ provést změnu zabezpečení železničního přejezdu P7953 na světelné zabezpečovací zařízení doplněné závorovými břevny; 
◦ vzhledem ke skutečnosti, že velké množství střetnutí na železničních přejezdech a s nejhoršími následky se odehrává na železničních 
přejezdech zabezpečených výstražnými kříži, dále zvyšovat, z důvodu zajištění maximální bezpečnosti provozování drážní dopravy 
a účastníků provozu na pozemních komunikacích, úroveň jejich zabezpečení tak, aby při rekonstrukcích a modernizacích tratí, železničních 
přejezdů, nejen těch zařazených do evropského železničního systému, už bylo projektováno a instalováno pouze přejezdové zabezpečovací 
zařízení světelné doplněné celými závorovými břevny. 
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách (7), resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., a v návaznosti 
na čl. 25 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES, ze dne 29. 4. 2004, v platném znění (dále také Směrnice 
2004/49/ES), a z důvodů nepřijetí odpovídajících opatření na základě dříve vydaných bezpečnostních doporučení stejného znění, Drážní 
inspekce doporučuje: 
◦ Drážnímu úřadu přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace výše uvedeného bezpečnostního doporučení (bod 2.) i pro 
ostatní provozovatele drah v ČR. 

◦ Ministerstvu dopravy ČR zapracování výše uvedeného bezpečnostního doporučení pro provozovatele dráhy (bod 2.) do zákona 
o dráhách (7). 

Drážní úřad v rámci 

projektové přípravy 

nových 

a rekonstruovaných 

přejezdů požaduje 

po investorovi stavby 

přednostně vybavit 

přejezdy mechanickou 

zábranou – břevny 

ve vztahu k finančním 

možnostem investora.  

Realizováno 



 

 25/46 

Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
11. 12. 2015 
Frýdek-Místek 
Střetnutí vlaku Os 3125 s nákladním automobilem na železničním přejezdu P7408 
 
Bezpečnostní doporučení: 
 
Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona o dráhách, na základě výsledků zjišťování příčin a okolností 
vzniku mimořádné události, doporučuje: 
 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci: 
◦ v souladu se zněním předchozího doporučení „Vydání bezpečnostního doporučení“ č. j.: 877/2012/DI, ze dne 14. 11. 2012, a po něm 
následujících doporučení stejného či obdobného znění, dále zvyšovat , z důvodu zajištění maximální bezpečnosti provozování drážní dopravy 
a účastníků provozu na pozemních komunikacích, úroveň zabezpečení železničních přejezdů tak, aby při rekonstrukcích a modernizacích 
tratí, železničních přejezdů, nejen těch zařazených do evropského železničního systému, už bylo projektováno a instalováno pouze 
přejezdové zabezpečovací zařízení světelné doplněné závorovými břevny; 
◦ při rekonstrukcích a modernizacích zabezpečení železničních přejezdů vždy provádět celkovou analýzu rizik a ukazatelů ovlivňujících 
zvolený typ zabezpečovacího zařízení, včetně ekonomického a technickobezpečnostního hlediska, a na jejím základě zvolit nejvhodnější 
variantu, přičemž se maximálně vyvarovat vytváření nových překážek zhoršující (negativně ovlivňující) rozhledové poměry na železničních 
přejezdech, resp. eliminovat výskyt těchto překážek na opravdu nezbytné množství a velikost (rozměr), byť by jejich situování neodporovalo 
ustanovení právních předpisů a norem; zároveň neopomíjet možnost použití inteligentních technologií a periférií nevyžadujících umístění 
řídicí technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení do technologického (reléového) domku. 
• Českým dráhám, a. s.: 
◦ v souladu se zněním předchozího doporučení „Vydání bezpečnostního doporučení“ č. j.: 119/2016/DI, ze dne 3. 2. 2016, v rámci odborné 
přípravy na pozici strojvedoucího a pravidelného dalšího vzdělávání se systémově věnovat řešení nebezpečných situací (např. formou 
nejrůznějších simulátorů nebo praktickým výcvikem na konkrétních DV).  

Drážní úřad v rámci 

projektové přípravy 

nových 

a rekonstruovaných 

přejezdů požaduje 

po investorovi stavby 

přednostně vybavit 

přejezdy mechanickou 

zábranou – břevny 

ve vztahu k finančním 

možnostem investora.  

 

 

Realizováno 

částečně 
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Bezpečnostní doporučení Bezpečnostní opatření Stav provádění 
 
V souladu s ustanovením § 53b odst. 5 zákona o dráhách (7), resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., a v návaznosti 
 na čl. 25 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES, ze dne 29. 4. 2004, v platném znění (dále také Směrnice 
2004/49/ES), a z důvodů nepřijetí odpovídajících opatření na základě dříve vydaných bezpečnostních doporučení stejného znění, Drážní 
inspekce doporučuje: 
•Drážnímu úřadu: 
◦přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení i u ostatních provozovatelů drah 
železničních, kategorie celostátní, resp. regionální, v České republice; 
◦přijetí vlastního opatření, směřujícího k zajištění realizace výše uvedeného bezpečnostního doporučení pro dopravce i u jiných železničních 
dopravců v České republice, resp. v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního úřadu v odvětví drážní dopravy při vydávání osvědčení 
dopravce a schvalování příslušných drážních vozidel nebo jejich změn. 
• Ministerstvu dopravy České republiky  
zapracování výše uvedeného bezpečnostního doporučení pro provozovatele dráhy železniční, kategorie celostátní, resp. regionální, 
do příslušného právního předpisu 

  

Tabulka 2 – provádění bezpečnostních opatření přijatých na základě bezpečnostních doporučení 
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D. DOZOR 

 
D.1 Strategie a plán 
D.1.1. Zdroje informací a hlavní vstupy používané pro stanovení strategie a plánu v oblasti dozoru 
 

Tak jako v letech minulých, i v roce 2015 vykonávali pověření pracovníci DÚ státní dozor ve věcech drah. 
Zjištěné závady byly uvedeny v příslušných protokolech o výkonu SD. V nich byly také stanoveny termíny 
k jejich odstranění. Následně bylo odstranění zjištěných závad písemně hlášeno na DÚ. V případech, kdy 
bylo zjištěno více závad, DÚ provedl následný státní dozor, jehož cílem bylo zkontrolovat skutečné 
odstranění zjištěných nedostatků.  

Převážná většina státních dozorů byla prováděna jako výkon předem oznámeného státního dozoru, tedy 
bylo postupováno v souladu s metodickými pokyny a nařízeními k výkonu státního dozoru. DÚ považuje 
výkon SD především za preventivní opatření mající pozitivní vliv na bezpečnost provozování dráhy 
a drážní dopravy s cílem zajistit legislativou požadovaný stav. 

 

Sekce stavební provedla svými pověřenými pracovníky 267 výkonů státního dozoru. Státní dozor byl 

zaměřen na plnění povinností vlastníků dráhy, provozovatelů dráhy a dopravců stanovené právními 

předpisy v zájmu bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy. Vzhledem ke zkušenostem z výkonu 

státních dozorů v předcházejících létech byl jejich výkon zaměřen zejména na: 

� zajišťování údržby a oprav dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost 
(§ 20 odst. 1 zákona o dráhách (7)),  

� provádění pravidelných prohlídek a měření staveb drah v souladu s ustanoveními 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění 
pozdějších předpisů (3), 

� provozování drážní dopravy v rozporu s pravidly pro provozování drážní dopravy 
(§ 35 odst. 1 písm. a zákona o dráhách), 

� vydávání vnitřního předpisu o provozování dráhy a o odborné způsobilosti a znalosti osob 
zajišťujících provozování dráhy (§ 22 odst. 1 písm. b)  zákona o dráhách(7)), 

� prověřování, zda při provozování a údržbě dráhy splňují strukturální a provozní subsystémy 
a jejich jednotlivé části základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky a technické 
specifikace propojenosti (§ 49e zákona o dráhách(7)). 

V případech, kdy byly zjištěny nedostatky, byl vlastník dráhy, případně její provozovatel nebo dopravce 

vyzván k jejich odstranění ve stanoveném termínu.  

Zvýšená pozornost byla, jako i v minulých letech, věnována i dráhám zařazeným do transevropského 

železničního systému. 
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Sekce provozně-technická vykonala v roce 2015 cca 387 státních dozorů. 

Odbor bezpečnosti a licencí v roce 2015 výkon státního dozoru zaměřil jednak na plnění povinností 

provozovatelů a vlastníků železničních drah – vleček a dopravců, kteří provozují drážní dopravu 

na železničních dráhách – vlečkách. Odbor prováděl i v roce 2015 státní dozory u dopravců, kteří 

provozují drážní dopravu na celostátní dráze a regionálních dráhách se zaměřením na zajištění 

bezpečnosti drážní dopravy, systém bezpečnosti ve smyslu vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému 

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

na dráhách, ve znění pozdějších předpisů (8), na osvědčení dopravce podle § 34h zákona o dráhách (7).  

V roce 2016 jsou ve zvýšené míře opět státní dozory zaměřeny na dopravce provozující drážní dopravu 

na dráze celostátní a dráhách regionálních, a to zejména se zvláštní pozorností nad naplňováním 

systému zajišťování bezpečnosti drážní dopravy, včetně komplexních kontrol dopravců, kde odbor 

bezpečnosti a licencí spolupracuje s ostatními odbory sekce provozně – technické DÚ. Odbor 

bezpečnosti a licencí se dále zaměřuje na plnění povinností provozovatele celostátní nebo regionální 

dráhy, aplikaci bezpečnostních doporučení, které vydává Drážní inspekce a následné státní dozory 

na plnění přijatých opatření ze strany dozorovaného subjektu na základě dozorů vykonaných DÚ nebo 

Drážní inspekcí. 

Pro úplnost uvádíme, že odbor bezpečnosti a licencí zvýšil oproti roku 2014 počty státních dozorů 

přibližně dvojnásobně, tedy na 152 kontrol. 

Odbor drážních vozidel a ECM měl svoji činnost včetně uskutečněných státních dozorů v roce 2015 do 

značné míry ovlivněnu změnami na Drážním úřadu s konkrétními dopady na jednotlivé odbory. Nicméně 

jedním z cílů bylo navýšení počtu kontrol subjektů podnikajících v provozování drážní dopravy, zvýšení 

četnosti státních dozorů, avšak nejen co do kvantity, ale především zlepšení kvalitativních ukazatelů. 

V průběhu roku 2015 odbor drážních vozidel a ECM vykonal 116 státních dozorů, což je z celkového 

počtu 394 státních dozorů sekce provozně-technické podíl přibližně necelých 30%. V porovnání s rokem 

2014 se však jedná o nárůst dvojnásobný. V I. pololetí ještě jako odborem drážních vozidel, RID a ECM 

bylo vykonáno 54 státních dozorů a kontrol. K mírnému navýšení počtu státních dozorů ve II. pololetí 

došlo i přesto, že počet zaměstnanců odboru se snížil o 4 zaměstnance oddělení RID, kteří v souladu 

s organizačními změnami přešli pod odbor UTZ neelektrické. Avšak v souladu s udržováním odbornosti 

zaměstnanců odborů docházelo u značného počtu kontrol a státních dozorů k prolínání zaměstnanců 

jednotlivých odborů, tzn. společná účast zástupců více odborů, čímž se podstatně zvýšila úroveň 

a rozsah zaměření kontrol a státních dozorů. Na těchto společných státních dozorech participoval odbor 

drážních vozidel a ECM především s odborem UTZ neelektrickým v oblasti přeprav nebezpečných věcí 

a lanových drah. Vzhledem k tomu, že tento způsob společných kontrol a státních dozorů se ukázal jako 

velice efektivní, bude promítnut do oblasti kontrol a státních dozorů i pro rok 2016. 
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Zaměstnanci odboru na dozorech a kontrolách zjistili na 208 závad a nedostatků. Bohužel, největší počet 

nedostatků byl zjištěn u segmentu drážních vozidel a jejich provozování v nevyhovujícím technickém 

stavu, který neodpovídal schválenému typu vozidla. Nelze opominout ani značný počet zjištěných 

nesrovnalostí bez přímého vlivu na nedodržení bezpečného provozování drážní dopravy při vedení 

dokumentace k drážním vozidlům, ať již provedeným opravám na vozidlech či schváleným změnám, 

neúplné nebo zcela chybějící zápisy v průkazech způsobilosti, nepředložené zápisy o provedených 

technických kontrolách apod. Rovněž v kategorii přeprav nebezpečných věcí, kdy kontroly byly zaměřeny 

především na plnění povinností provozovatele drážní dopravy a účastníka přepravy nebezpečných věcí 

podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a Řádu UTZ. Při výkonech 

státních dozorů se pozornost týkala především plněním požadavků stanovených pro železniční 

cisternové vozy a na platnost průkazů způsobilosti cisteren těchto vozů. Pozornost byla rovněž věnována 

dokladům o školení pracovníků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, platnosti osvědčení 

bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, uzavřeným smlouvám s bezpečnostními 

poradci, posledním výročním zprávám o činnostech při přepravě nebezpečných věcí, bezpečnostním 

(havarijním) plánům, a dále hlášením o nehodách a mimořádných událostech při přepravě 

nebezpečných věcí. I zde bylo zjištěno několikanásobné nedodržení podmínek pro přepravu dle RID jak 

podle §37 zákona o dráhách (7) ze strany dopravce, tak nedodržením podmínek RID účastníkem 

přepravy. V oblasti ECM – bylo kromě státních dozorů provedeno 17 dvou až třídenních kontrolních 

ověření subjektů, zda nadále splňují kritéria stanovená přílohou III podle Nařízení Komise (EU) 

č. 445/2011. 

Samostatné oddělení způsobilosti osob v roce 2015 vykonalo 19 státních dozorů. Došlo tedy k navýšení 

státních dozorů oproti roku 2014, kdy bylo vykonáno 12 státních dozorů. Státní dozory byly vykonány se 

zaměřením na odbornou a zdravotní způsobilost osob řídících drážní vozidla na dráze celostátní, 

regionální a vlečce. Pozornost byla věnována podkladům pro vydání osvědčení strojvedoucího, 

provedených školeních, zkoušek odborné způsobilosti, rejstříku vydaných osvědčení strojvedoucího 

a záznamů o provedených kontrolách podle § 46q zákona o dráhách (7). Z celkového počtu 19 státních 

dozorů bylo 17 státních dozorů ohlášených a 2 neohlášené. V jednom případě bylo zjištěno, 

že provozovatel drážní dopravy umožnil řídit drážní vozidlo osobě odborně a zdravotně nezpůsobilé. 

Odbor určených technických zařízení neelektrických vykonal státní dozory ve věcech drah 

u 63 dozorovaných subjektů. Oproti roku 2014 došlo k výraznému navýšení četnosti za stejného počtu 

pověřených zaměstnanců odboru, kterých je celkem 6. Navýšení počtu těchto dozorů je o 50% než 

minulý rok.  

Z tohoto počtu státních dozorů ve věcech drah bylo provedeno u 20 subjektů v odbornosti tlakových 

a plynových zařízení, z toho 9 u dopravních podniků a 11 provozovatelů železničních drah a dopravců. 

V odbornosti zdvihacích a dopravních zařízení bylo vykonáno státních dozorů u 43 subjektů, z toho 

vykonáno u 25 provozovatelů lanových drah a u 6 provozovatelů lyžařských vleků. Zbývající ostatní státní 

dozory byly vykonány u provozovatelů železničních drah a provozovatelů železniční dopravy. 
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Mimo uvedené počty provedených státních dozorů ve věcech drah je nutné připočítat výkony oddělení 

RID, které je od II. pololetí 2015 součástí odboru určených technických zařízení neelektrických. Celkový 

počet pověřených osob k výkonu státního dozoru tohoto oddělení jsou 4 osoby. Oddělení RID celkem 

od 01. 07. do 31. 12. 2015 vykonalo 31 státních dozorů ve věcech drah. Některé státní dozory byly 

provedeny ve spolupráci s oddělením ECM odboru drážních vozidel a ECM pro oblast přeprav 

nebezpečných věcí se zaměřením na plnění povinností provozovatele drážní dopravy a účastníka 

přepravy nebezpečných věcí podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) 

a Řádu UTZ. Při výkonech státních dozorů se pozornost týkala především plnění požadavků stanovených 

pro železniční cisternové vozy a na platnost průkazů způsobilosti cisteren těchto vozů. Pozornost byla 

rovněž věnována dokladům o školení pracovníků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, 

platnosti osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, uzavřeným smlouvám 

s bezpečnostními poradci, posledním výročním zprávám o činnostech při přepravě nebezpečných věcí, 

bezpečnostním (havarijním) plánům, a dále hlášením o nehodách a mimořádných událostech při 

přepravě nebezpečných věcí. 

Odborem určených technických zařízení elektrických (dále jen „UTZ/E“) byly výkony státního dozoru 

zaměřeny na všechny druhy elektrických zařízení specifikovaných v § 1 odst. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 

konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 100/1995 Sb.“). Výkon státního dozoru ve věcech drah byl zaměřen zejména na plnění 

§ 22 a § 47 zákona o dráhách (7), tj. provozování UTZ/E s platným průkazem způsobilosti a v technickém 

stavu, který odpovídá schválené způsobilosti, dále na plnění ustanovení o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb.. V rámci výkonu státního dozoru ve věcech 

drah dále byly dle „Podmínek pro prověřování právnických osob“, uveřejněných ve Věstníku dopravy 

č. 12/06 pod č.j.: 36/2006-130-SPR/2 ze dne 18. 05. 2006, provedeny kontroly u právnických osob, 

provádějící technické prohlídky a zkoušky UTZ/E. 

Dozor nad stanovenými výrobky uváděnými na trh a do provozu v souladu s ustanovením 

§ 55 zákona o dráhách (7) byl zaměřen na součásti a subsystémy evropského železničního systému podle 

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 

evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jednalo na palubní 

subsystémy pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému dle rozhodnutí 

Komise č. 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení 

a zabezpečení transevropského železničního systému. 

V roce 2015 byl uskutečněn odborem určených technických zařízení neelektrických ve spolupráci 

s odborem drážních vozidel a ECM dozor podle ustanovení zvláštního právního předpisu nad 

stanovenými výrobky (§ 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.) a ostatními výrobky 

(§ 7 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb.) určenými pro provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou 

součástí dráhy nebo drážních vozidel, nad drážními vozidly, určenými technickými zařízeními a nad 

strukturálními a provozními subsystémy na dráhách (7) zařazených do evropského železničního systému 

v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona o dráhách (7) u 1 subjektu-výrobce resp. distributora. 



 

 31/46 

Výkon dozoru byl proveden na dílčí systém vozidel lanových drah a bezpečnostní prvky vozidel v souladu 

s ustanovením § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 70/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na zařízení pro dopravu osob. Byly zjištěny nedostatky administrativního charakteru u dokumentace 

posouzení shody. Tyto nedostatky výrobce odstranil neprodleně.  

Odbor určených technických zařízení neelektrických dále provedl dozor u 2 subjektů – výrobců strojních 

zařízení instalovaných na drážních vozidlech v odbornosti zdvihacích zařízení. Z toho u 1 výrobce, který 

provedl dodatečnou montáž bezpečnostního zařízení u jeřábu na dvoucestném vozidle – bylo zjištěno 

závažné riziko. Výrobce tím nesplnil požadavky na bezpečnost uloženými nařízením vlády č. 176/2008 

Sb. na strojní zařízení. Protože zařízení nabylo dále distribuováno, byl výrobce vyzván k odstranění 

zjištěného rizika během schvalování typu drážního vozidla. Uložené podmínky výrobce zajistil certifikací 

nezávislým inspekčním orgánem, předložením dokumentace o posouzení shody a vydáním 

ES prohlášení.   

D.1.2. Revize plánu dozoru  
Výsledky státních dozorů za rok 2015 jsou využity při zaměření státních dozorů Drážního úřadu pro rok 

2016. V roce 2016 nadále pokračují i následné státní dozory na základě vlastních zjištění a zjištění Drážní 

inspekce.  

V následujícím roce jsou ve zvýšené míře opět státní dozory zaměřeny na dopravce provozující drážní 

dopravu na dráze celostátní a dráhách regionálních, a to zejména se zvláštní pozorností 

nad naplňováním systému zajišťování bezpečnosti drážní dopravy. Bude třeba dále věnovat pozornost 

provozovatelům celostátní dráhy a regionálních drah se zaměřením na naplňování systému zajišťování 

bezpečnosti provozování těchto drah v souvislosti s požadavky Evropské železniční agentury a podanými 

žádostmi o obnovení osvědčení dopravce. 

 

D.2 Koordinace a spolupráce 
Nebyly uzavřeny dohody s vnitrostátními bezpečnostními orgány z jiných členských států (ČS) 

o koordinaci dozorčích činností, platné ve vykazovaném roce. 

Nebyly uzavřeny dohody o spolupráci s jinými vnitrostátními bezpečnostními orgány platné 

ve vykazovaném roce a jejich praktické využití. Drážní úřad spolupracuje s Drážní inspekcí ve smyslu 

§ 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (5).  

 
D.3 Způsobilost 
V uplynulém roce zaměstnanci Drážního úřadu absolvovali kurzy vstupního vzdělávání a následného 

vzdělávání zaměřeného na Evropskou unii. Dále se také zaměstnanci zúčastňovali kurzů prohlubující 

jejich vědomosti.  

 
D.4 Rozhodování 
Drážnímu úřadu nebyly podány dopravci a provozovateli stížnosti v souvislosti s rozhodnutími, jež byla 

přijata při výkonu dozorčích činností, a odpovědi poskytnuté vnitrostátním bezpečnostním orgánem. 
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D.6 Zpětná vazba 
Většina zjištěných závad byla drobného charakteru, které byly uvedeny v příslušných protokolech 

o výkonu SD a pro které byly stanoveny termíny k jejich odstranění. Následně bylo odstranění zjištěných 

závad nahlášeno písemně na Drážní úřad, kde bylo zkontrolováno jejich splnění.  
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E. UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ A SCHVALOVÁNÍ 

 
Metodický pokyn byl vypracován na základě článku 12 odst. 2 Evropského parlamentu 

a Rady 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (1) 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 (Směrnice 

o bezpečnosti železnic), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „směrnice 2004/49/ES“) a nařízení 

Komise (EU) č. 1158/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro 

získání osvědčení o bezpečnosti železnic (dále jen „nařízení 1158/2010“) a nařízení 

Komise (EU) č. 1169/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro 

získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (dále jen „nařízení 1169/2010“), s cílem usnadnit 

žadatelům – provozovatelům dráhy a železničním podnikům z České republiky a jiných členských států 

Evropského společenství – podávání žádostí o získání: 

a)  osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy podle § 23a zákona o dráhách (7) (schválení 

z hlediska bezpečnosti podle směrnice 2004/49/ES(1)) nebo 

b)  osvědčení dopravce podle § 34h zákona o dráhách (osvědčení o bezpečnosti podle směrnice 

2004/49/ES(1)) 

 

E.1 Osvědčení o bezpečnosti tuzemský dopravce  
V průběhu roku 2015 byly vydány změny osvědčení. Jedná se o změny z důvodu organizačních změn 

u dopravců, popřípadě změny názvu společnosti. V roce 2015 nedošlo k případu, že by se zahraniční 

bezpečnostní úřad dotazoval Drážního úřadu na správnost vydané části A osvědčení dopravci, který by 

žádal o vydání osvědčení část B v jiném členském státě. V roce 2015 se nevyskytly problémy při 

vzájemném uznávání osvědčení části A. Správní poplatek za vydání osvědčení části A i B je ve výši 

1000 Kč, tj. cca 40 Euro. Během vydávání osvědčení se nevyskytly žádné problémy. Železniční podniky 

mohou své stanovisko uplatnit při doplňování podkladových materiálů k žádostem. 

 

E.2 Osvědčení o bezpečnosti zahraniční dopravce 
V průběhu roku 2015 bylo obnoveno jedno osvědčení části B. Během obnovení osvědčení se nevyskytly 

žádné problémy. Železniční podniky mohou své stanovisko uplatnit při doplňování podkladových 

materiálů k žádostem. 

Legislativa České republiky definuje pouze poplatek za obnovení osvědčení dopravce jako celek částí 

A i B dohromady ve výši 1000 Kč, tj. 40 Euro. 



 

 34/46 

 

E.3 Bezpečnostní povolení 
Zákon o dráhách (7) používá pro bezpečnostní povolení termín osvědčení o bezpečnosti provozovatele 

dráhy. V průběhu roku 2015 byla vydána jedna změna bezpečnostního povolení pro provozovatele 

dráhy. Jedná se o změnu z důvodu organizačních změn u provozovatele dráhy. V roce 2015 nebyly 

vydány nové bezpečnostní povolení pro provozovatele dráhy. Během změn povolení se nevyskytly žádné 

problémy. Provozovatelé dráhy (provozovatelé infrastruktury) mohou své stanovisko uplatnit při 

doplňování podkladových materiálů k žádostem. Správní poplatek za vydání bezpečnostního povolení je 

ve výši 1000 Kč, tj. 40 Euro. 

Poznámka: Obecně je třeba uvést, že podle legislativy České republiky se projednávání příslušných 

certifikátů řídí ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (5). 

Zde je stanovena doba správního řízení od 30 dnů do 60 dnů podle složitosti. Vzhledem k tomu, 

že do této doby se nepočítá doba přerušení správního řízení, je tento institut využíván prakticky ve všech 

případech a slouží k doplnění podané žádosti. 

 
 
E.4 Kontakty s jinými vnitrostátními bezpečnostními orgány 
Drážním úřadem nebyly zaslány ani obdrženy žádosti o informace týkající se části A osvědčení 

železničního podniku, jemuž bylo vydáno osvědčení. 

 
E.5 Procesní problémy 
Během vydávání osvědčení se nevyskytly žádné problémy. 

 
E.5 Zpětná vazba 
Zpětná vazba od žadatelů je realizována konzultacemi pověřených pracovníků Drážního úřadu. 
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F. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
F.1 Směrnice o bezpečnosti železnic (RSD) (1) 
F.1.1. Platné právní předpisy provádějící směrnici o bezpečnosti železnic (1) 
 

� zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách (7) 

� nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě 

� vyhláška č. 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech 

při vzniku mimořádných událostí na dráhách (8) 

� nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 

evropského železničního systému 

� zákon č. 134/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů (7), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

� nařízení vlády č.353/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví 

odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 

� zákon č.181/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů (7), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

� vyhláška č. 248/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 

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

� nařízení vlády č. 289/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických 

požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění 

nařízení vlády č. 371/2007 Sb. 

Stav provádění změn směrnice o bezpečnosti železnic (1) ke konci vykazovaného roku je uveden 

v tabulce 3 přílohy B. 

 
F.2 Změny právních a správních předpisů 
V tabulce 4 přílohy B jsou uvedeny příslušné změny vnitrostátního regulačního rámce (právní a správní 

předpisy) týkající se bezpečnosti železnic, k nimž došlo během roku 2015. 
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G. UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODY PRO HODNOCENÍ 

A POSUZOVÁNÍ RIZIK 

 
Společné bezpečnostní metody dopravci používají v rámci zavádění managementu bezpečnosti 

ve formě, jak je popsána v příloze III Směrnice o bezpečnosti (1). Společné bezpečnostní cíle a národní 

referenční hodnoty slouží dopravcům jako informativní podklad pro stanovení jejich vlastních 

bezpečnostních cílů. Pro získání Osvědčení z hlediska bezpečnosti jsou používána nařízení 

Komise (EU) č. 1158/2010 ze dne 9. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování 

shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic a nařízení Komise (EU) č. 1169/2010 

ze dne 10. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání 

schválení z hlediska bezpečnosti železnic.  

Tuto oblast upravuje opatření týkající se uplatňování prováděcí nařízení Komise č. 402/2013 o společné 

bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení Komise č. 352/2009 (4) (dále 

jen „nařízení č. 402/2013“) a metodický pokyn Drážního úřadu pro uplatňování nařízení č. 402/2013. 

Účelem tohoto metodického pokynu je stanovit postupy jak pro příslušné zaměstnance Drážního úřadu, 

tak pro žadatele pro uplatňování nařízení č. 402/2013 (4), jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice 

o bezpečnosti (1).  

Tento metodický pokyn platí pro uvádění strukturálních subsystémů a vozidel do provozu, jejich změny 

a modernizace a rovněž se vztahuje na změny organizační a provozní. Nařízení Komise č. 352/2009 

se může aplikovat na systémy vozidla a změny v rámci pokročilé fázi vývoje tak, jak je definováno 

v čl. 2 odst. 6 nařízení č. 402/2013 (4) .  

Při aplikaci řízení rizik je upřednostňován zejména kodex správné praxe, nicméně navrhovatelé používají 

k usměrnění rizik i referenční systémy (obdobné i odchylné) i metody jednoznačného odhadu rizik 

(zejména FTA, FMEA) a rovněž různých kombinací všech uvedených zásad přijatelnosti rizik. 

 

 

G.1 Zkušenosti vnitrostátního bezpečnostního orgánu 
 

Drážní úřad si vymiňuje po navrhovatelích k posuzovaným významným změnám přikládat Zprávu 

o posuzování bezpečnosti, a tím drží dohled nad kvalitou a úrovní výstupů Subjektů pro posuzování 

bezpečnosti (SPB), neboť byl, kromě jiného, Ministerstvem dopravy určen jako jeden z uznávacích 

subjektů. V ČR je možné požádat rovněž o akreditaci SPB, kterou provádí Český institut pro 

akreditaci (ČIA). Uznání SPB Drážním úřadem na rozdíl od získání akreditace SPB českým institutem pro 

akreditaci není zpoplatněno.  

Za rok 2015 obdržel 108 zpráv o posouzení bezpečnosti. Od 21. května 2015 Drážní úřad požaduje 

prohlášení bezpečnosti od navrhovatelů i na provozní a organizační změny.  
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Aby informace o klasifikaci konkrétní změny navrhovateli byla transparentnější Drážní úřad využil jejich 

povinnosti vypracovat tato prohlášení o bezpečnosti a diferencoval je v rozsahu požadavku řízení rizik 

na:  

� prohlášení o bezpečnosti typ A, organizační změny nemají dopad na provozní postupy a postupy 

údržby;  

� prohlášení o bezpečnosti typ B, změna železničního systému nemá dopad na bezpečnost;  

� prohlášení o bezpečnosti typ C, změna železničního systému má dopad na bezpečnost, ale 

je nevýznamná;  

� prohlášení o bezpečnosti typ D, změna železničního systému je významná (příloha Zpráva 

o posouzení bezpečnosti). 

 

Nezávislí SPB (uznaní i akreditovaní) úzce spolupracují s navrhovateli a pozitivně ovlivňují jejich činnost 

při aplikaci společné bezpečnostní metody.  

 
G.2 Zpětná vazba od zúčastněných stran 
 

Zpětná vazba od navrhovatelů a nezávislých posuzovatelů bezpečnosti je realizována konzultacemi 

pracovníků Drážního úřadu pověřených hodnocením zpráv o posouzení bezpečnosti (hodnotitelé 

bezpečnosti jmenováni přímo ředitelem DÚ). Drážní úřad se rovněž podílí na seminářích, které pořádá 

ACRI k tématu aplikace nařízení ES o společné bezpečnostní metodě. 

 
G.3 Revize vnitrostátních bezpečnostních předpisů (NSR) s cílem zohlednit nařízení ES o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik 
 
V roce 2015 k revizi bezpečnostních pravidel nedošlo. 
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H. VÝJIMKY TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMU UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ PRO SUBJEKTY 

ODPOVĚDNÉ ZA ÚDRŽBU 

Nevyskytl se žádný případ, kdy by byl využit článek 14a odstavec 8 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008 (2), kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti 

(1): 

„Členské státy se mohou rozhodnout, že splní povinnost určit subjekt odpovědný za údržbu a vydat 

mu osvědčení prostřednictvím alternativních opatření v případech: 

a) vozidel registrovaných ve třetí zemi a udržovaných podle právních předpisů této země; 

b) vozidel používaných na sítích nebo tratích, jejichž rozchod kolejí je odlišný od rozchodu kolejí 

hlavní železniční sítě ve Společenství, pro něž je splnění požadavku uvedeného v odstavci 3 zajištěno 

mezinárodními dohodami se třetími zeměmi; 

c) vozidel uvedených v čl. 2. odst. 2 a vojenských zařízení a zvláštní dopravy, pro něž se před 

poskytnutím služby požaduje vydání ad hoc povolení vnitrostátním bezpečnostním orgánem. V tomto 

případě se výjimka udělí na doby nejvýše pěti let.“ 
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I. UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ KOMISE O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ SLEDOVÁNÍ 

Dopravci a provozovatelé dráhy byli Drážním úřadem písemně upozorněni na požadavek uvést poznatky 

o uplatňování Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 o společné bezpečnostní metodě sledování (10) 

železničních podniků ve výroční zprávě o bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy 

za uplynulý kalendářní rok (2015). 

Analýzou jednotlivých zpráv bylo Drážním úřadem zjištěno, že uplatňování „Nařízení“ je prováděno 

zejména formou tvorby a provádění plánů kontrol bezpečného provozování drážní dopravy 

a implementací poznatků vyplývajících z „Nařízení“ (10) do interních předpisů. V případě zjištění 

nedostatků pak realizací nápravných opatření. Zároveň někteří obecně zmiňují i přínosnost 

„Nařízení“ (10) pro bezpečnost železniční dopravy, zvláště pak díky systémům zjišťování rizik, procesu 

sledování a shromažďovaní informací, vzniklých, či dopracovaných na základě tohoto Nařízení (10). 

Zároveň však byl vznesen návrh na bližší stanovení kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, neboť 

Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 (10) je psáno spíše ve všeobecném duchu. 
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PŘÍLOHA A – SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ UKAZATELE

1
 

 

Přehled mimořádných událostí - podle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady 91/2003 je 
uložen v samostatném souboru. 

Definice z nařízení Evropského parlamentu a Rady 91/2003: 

� Nehoda – míněna neočekávaná nebo neúmyslná náhlá událost nebo určitý řetěz takovýchto 

událostí, který má škodlivé následky. Nehody jsou děleny do následujících kategorií: srážky, 

vykolejení, nehody na úrovňových přejezdech, nehody osob způsobeny pohybujícími se 

železničními vozidly, požáry v železničních vozidlech a ostatní. 

� Vážná nehoda – nehoda, které se účastní nejméně jedno pohybující se železniční vozidlo, 

při které je usmrcena nebo těžce zraněna nejméně jedna osoba, nebo při které jsou vážné škody 

na vozidlech, kolejích, ostatním zařízení, nebo na životním prostředí, nebo dojde k rozsáhlému 

přerušení železničního provozu. Nehody na vlečkách v továrnách, skladech nebo nehody 

v depech jsou vyloučeny.  

Je nechtěná a nezamýšlená, to vylučuje vznik z důvodů vandalizmu, sebevražd a teroristických 

útoků. 

� Vážná škoda na vozidle, kolejích, ostatním zařízení, nebo na životním prostředí – je škoda 

odpovídající ekvivalentu 150 000 EUR a vyšší. 

� Rozsáhlé přerušení železničního provozu – je přerušení železničního provozu na železniční trati 

na více než 6 hodin. 

� Nehoda s vážnými následky na zdraví osob - nehoda, které se účastní nejméně jedno pohybující 

se železniční vozidlo, při které je usmrcena nebo těžce zraněna nejméně jedna osoba. Nehody na 

vlečkách v továrnách, skladech nebo nehody v depech jsou vyloučeny. 

� Srážka vlaků, včetně srážek s překážkou v průjezdném průřezu – je čelní nebo zadní srážka mezi 

dvěma vlaky nebo boční srážka mezi vlakem a částí jiného vlaku zasahujícího do průjezdného 

průřezu, nebo srážka vlaku s: 

a) posunujícími vozidly; 
b) pevnými překážkami jako zarážedla; 
c) objekty dočasně umístěnými na nebo v blízkosti kolejí (s výjimkou předmětů na úrovňových 

přejezdech pokud byly ztraceny křižujícími vozidly nebo ostatními účastníky provozu na 
železničním přejezdu), jako jsou skály, sesuv půdy, stromy, ztracené části železničních 
vozidel, vozy a stroje nebo zařízení pro údržbu tratí. 

 
� Vykolejení vlaku – míní se událost, kdy nejméně jedno kolo vlaku opustí kolej. 

                                                                 
1 Viz dodatek k příloze I směrnice o bezpečnosti železnic (1) ve znění směrnice Komise 2009/149/ES (6). 
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� Nehoda na úrovňovém železničním přejezdu – nehoda na úrovňovém železničním přejezdu, 

které se zúčastnilo nejméně jedno železniční vozidlo a jedno nebo více křižujících vozidel, ostatní 

účastníci provozu na železničním přejezdu jako chodci nebo ostatní předměty dočasně se 

vyskytující na nebo blízko kolejí, které byly ztraceny křižujícími vozidly nebo ostatními účastníky 

provozu na železničním přejezdu. 

� Nehody se škodami na zdraví osob způsobené pohybujícími se železničními vozidly – nehody 

jedné nebo více osob, které byly buď sraženy železničním vozidlem nebo předmětem naloženým 

nebo uvolněným z vozu. Do počtu osob, které vypadly ze železničních vozidel, jsou zahrnuty, také 

osoby, které upadly nebo byly zasaženy ztraceným předmětem, který byl přepravován na vozidle.  

� Požár na vozovém parku – ohně a exploze, ke kterým došlo v železničních vozidlech (včetně 

jejich nákladu) když byly přepravovány mezi stanicí nakládky a stanicí vykládky, zahrnuje také 

mezilehlé zastávky a seřaďovací práce (škoda odpovídající ekvivalentu 150 000 EUR a vyšší) 

� Cestující – každá osoba, nezahrnující doprovod vlaku, která cestuje železnicí. Pro účely statistiky 

o nehodách se počítají i cestující, kteří se pokoušejí nastoupit do pohybujícího se vlaku nebo 

vystoupit z pohybujícího se vlaku. 

� Usmrcená osoba – osoba, která na následky nehody zemře ihned nebo do 30 dní po nehodě. 

� Zraněná osoba - osoba, která následkem nehody utrpěla zranění vyžadující lékařské ošetření. 

� Těžce zraněná osoba – osoba, která následkem nehody utrpěla zranění vyžadující hospitalizaci 

delší než 24 hodin. 

� Sebevražda – znamená konání vedoucí k úmyslnému sebezranění se smrtelnými následky, které 

byly takto zaznamenány a klasifikovány příslušným vnitrostátním orgánem. 

� Zaměstnanci (smluvní zaměstnanci a smluvní fyzické osoby jsou zahrnuty) – každá osoba 

v zaměstnaneckém poměru k provozovateli drážní dopravy, která pracuje v okamžiku nehody. 

Zahrnuty jsou vlakové čety a personál manipulující s vozovým parkem a zařízením dopravní 

infrastruktury. 

� Účastník provozu na železničním přejezdu – osoba používající úrovňový železniční přejezd 

k překročení železniční tratě jakýmkoliv dopravním prostředkem nebo pěšky. 

� Osoba pohybující se bez povolení na trati (neoprávněná osoba) – jakákoliv osoba vyskytující 

se bez povolení v prostoru železniční trati s výjimkou účastníků provozu na železničním přejezdu. 

� Vlakový kilometr (vlkm) – znamená jednotku měření pohybu vlaku na vzdálenost jednoho 

kilometru. Použitá vzdálenost je, pokud je známa, skutečně projetá vzdálenost, jinak se použije 

standardní síťová vzdálenost mezi výchozím a konečným bodem. Bere se do úvahy jen vzdálenost 

na území vykazujícího státu. 

� Osobový kilometr (oskm) – znamená jednotku měření přepravy jednoho cestujícího železnicí 

na vzdálenost jednoho kilometru. Bere se do úvahy jen vzdálenost na území vykazujícího státu. 
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Národní definice: 

� Celkový počet ostatních mimořádných událostí - ohrožení rozdělený do následujících typů 

� Lom kolejnice - je porušení celistvosti kolejnice, které nedovoluje jízdu DV přes poškozené místo. 

� Vybočení koleje - je změna polohy koleje v horizontálním nebo vertikálním směru z důvodů 

překročení příčných a podélných odporů, vzpěrné tuhosti koleje, která nedovoluje jízdu DV přes 

poškozené místo. 

� Selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů – je stav, kdy vlivem závady na součásti 

zabezpečovacího zařízení nedojde k uvedení zabezpečovacího zařízení do stavu zajišťujícího 

bezpečný provoz drážní dopravy nebo odvracejícího nebezpečí v drážní dopravě. 

� Nedovolená jízda drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu - je jízda DV bez svolení k jízdě 

za návěstidlo zakazující jízdu. 

� Lom kola nebo nápravy drážního vozidla - je porušení celistvosti kola (nápravy) působením 

vnitřních a vnějších vlivů (materiálové a výrobní vady, …), pro které je nutné vyřadit DV 

z provozu. 
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PŘÍLOHA B – ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Změny směrnice 
o bezpečnosti železnic (1) 

Provedeno ve 
vnitrostátním 

právu 

Právní odkaz 
Datum vstupu 

v platnost 

Směrnice 2008/57/ES Ano transpozice 266/1994 Sb. 
266/1994 Sb. 
transpozice 22/1997 Sb. 
transpozice 71/2000 Sb. 
transpozice 23/2000 Sb. 
transpozice 205/2002 Sb. 
transpozice 500/2004 Sb. 
transpozice 103/2004 Sb. 
transpozice 352/2004 Sb. 
352/2004 Sb. 
transpozice 133/2005 Sb. 
133/2005 Sb. 
transpozice 181/2006 Sb. 
transpozice 191/2006 Sb. 
transpozice 377/2006 Sb. 
transpozice 371/2007 Sb. 
transpozice 289/2010 Sb. 
289/2010 Sb. 
transpozice 134/2011 Sb. 
transpozice 34/2011 Sb. 
transpozice 326/2011 Sb. 
134/2011 Sb.: čl. I 
326/2011 Sb. 

88/2012 Sb. 

06. 04. 2012 

Směrnice 2008/110/ES Ano transpozice 266/1994 Sb. 
transpozice 173/1995 Sb. 
transpozice 23/2000 Sb. 
transpozice 174/2000 Sb. 
transpozice 352/2004 Sb. 
transpozice 103/2004 Sb. 
transpozice 377/2006 Sb. 
transpozice 181/2006 Sb. 
transpozice 134/2011 Sb. 

transpozice 326/2011 Sb. 

26. 11. 2011 

Směrnice Komise 
2009/149/ES 

Ano transpozice 266/1994 Sb. 
transpozice 181/2006 Sb. 
transpozice 376/2006 Sb. 
376/2006 Sb. 
transpozice 248/2010 Sb. 
248/2010 Sb. 

30. 08. 2010 

 Tabulka 3 
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Právní a správní předpis Právní odkaz 
Datum vstupu 

v platnost 
Popis změny Důvody pro změnu 

Týkající se vnitrostátního 
bezpečnostního orgánu 
 

Vyhláška č. 9/2015 Sb. 
Ministerstva dopravy o stanovení 
náležitostí a vzorů pověření 
k výkonu státního dozoru, 
státního odborného dozoru, 
vrchního státního dozoru 
a vrchního státního odborného 
dozoru v dopravě ve formě 
průkazu a o změně souvisejících 
vyhlášek 
 
 

21. 01. 2015 Železniční doprava; silniční 
doprava; vnitrozemská 
vodní doprava. Plavba; 
Státní dozor. Státní 
dohled. Administrativní 
dozor; Předpisy o plavbě 
na moři; Předpisy v letecké 
dopravě 

Jednotný postup správních 
orgánů 

Týkající se železničních 
podniků / provozovatelů 
infrastruktury / subjektů 
odpovědných za údržbu 

Vyhláška č. 253/2015 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., 
kterou se vydává dopravní řád 
drah, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 

06. 10. 2015 Dopravní předpisy.  
Řízení provozu 
na železnici. 

 

Týkající se železničních 
podniků / provozovatelů 
infrastruktury / subjektů 
odpovědných za údržbu 

Vyhláška č. 183/2015 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., 
o systému bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní 
dopravy a postupech při vzniku 
mimořádných událostí 
na dráhách, ve znění vyhlášky 
č. 248/2010 Sb. 
 
 
 
 

27. 07. 2015 Krizová situace. 
Mimořádná opatření. 
Záchranný systém 

Transpozice 2014/88/EU 
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Právní a správní předpis Právní odkaz 
Datum vstupu 

v platnost 
Popis změny Důvody pro změnu 

Týkající se železničních 
podniků / provozovatelů 
infrastruktury / subjektů 
odpovědných za údržbu 

Vyhláška č. 160/2015 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., 
o odborné způsobilosti osob 
řídících drážní vozidlo a osob 
provádějících revize, prohlídky 
a zkoušky určených technických 
zařízení a o změně vyhlášky 
Ministerstva dopravy 
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává 
Řád pro zdravotní a odbornou 
způsobilost osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 

30. 06. 2015 Způsobilost pro povolání, 
zaměstnání, postavení, 
funkce; Drážní vozidla 
a zvláštní drážní 
mechanizační zařízení; 
Železniční personál; 
Technická bezpečnost 
zařízení; Revizní technici 

Transpozice 2014/82/EU 

 Tabulka 4
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