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PPřředstavenedstaven íí DrDráážžnníí inspekceinspekce

Drážní inspekce vznikla 1. 1. 2003 na základě
ustanovení zákona č. 77/2002 Sb.

Nezávislost

Objektivnost

Korektnost

Odbornost

Důslednost
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Čím se řídíme:

Národní legislativa

� Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

� Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných 
událostí na dráhách

PPřředstavenedstaven íí DrDráážžnníí inspekceinspekce

Evropská legislativa

� Směrnice 2004/49/ES, 
Směrnice o bezpečnosti 
železnic
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Drážní inspekce musí být podle právní úpravy EU 
nezávislá na:

� provozovateli dráhy, 

� dopravci, 

� drážním správním úřadu, 

� na jakémkoliv regulátorovi železnic,

� na jakékoliv straně, jejíž zájmy by mohly být v rozporu 
s úkoly svěřenými orgánu odborného šetření. 

PPřředstavenedstaven íí DrDráážžnníí inspekceinspekce
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Oblast působnosti:

� Dráha železniční

− Celostátní

− Regionální
− Vlečka

− Speciální

PPřředstavenedstaven íí DrDráážžnníí inspekceinspekce
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Oblast působnosti:

� Dráha tramvajová

� Dráha trolejbusová

� Dráha lanová

PPřředstavenedstaven íí DrDráážžnníí inspekceinspekce



8

� Zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku mimořádných 
událostí v drážní dopravě

� Zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy

� Kontroluje plnění opatření uložených 
provozovatelům dráhy a drážní dopravy

� Na základě výsledků šetření příčin a okolností
vzniku mimořádných událostí vydává bezpečnostn í
doporu čení

DrDráážžnníí inspekce v oblasti inspekce v oblasti 
mimomimo řřáádných uddných ud áálostlost íí
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MimoMimo řřáádndn áá udud áálostlost
srsr áážžka vlaku se stromemka vlaku se stromem

� 21. 07. 2011, 11:46 h. v Hodkovicích nad Mohelkou

� Srážka vlaku Os 5408 s korunou spadlého stromu s následným 
vykolejením

� 6 zraněných (cestující a vlakvedoucí vlaku Os 5408)

� celková škoda: 110 785 Kč
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StatistikaStatistika

� 2010 – 76 MU z toho na trati celostátní 52, na trati regionální 24;

� 2011 – 65 MU z toho na trati celostátní 41, na trati regionální 25;

� 2012 – 19 MU z toho na trati celostátní 8, na trati regionální 11.

� Při těchto MU byla 1 osoba zraněna těžce a 13 osob zraněno lehce. 

� Celková zjištěná škoda za sledované období činí 25 060 759 Kč

příčiny 2010 2011 2012 celkem
vědomé činnosti při údržbě 0 2 0 2
vědomé kácení stromů 2 1 0 3
vandalismus 0 0 1 1
činnost zvěře (bobr) 0 1 0 1

12 24 9 45
přírodní vliv 62 37 9 108
celkem 76 65 19 160

trouchnivění, podmáčení
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PPřřííččiny mimoiny mimo řřáádndn éé udud áálostilosti

� Bezprost řední p říčiny: vyvrácení a následný pád stromu 

� Zásadní p říčiny: neodstranění zdroje ohrožení dráhy z 
ochranného pásma

� Příčiny v systému bezpe čnosti: nesystematický, nejednotný a 
nedůrazný přístup k posuzování a k odstraňování zdrojů
ohrožení dráhy
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BezpeBezpeččnostnnostn íí doporudoporu ččeneníí

� Provozovateli dráhy Správě železniční dopravní cesty, státní
organizaci:

� postupně zajistit odstranění zdrojů ohrožení dráhy tvořených 
stromy, jejichž dopadová vzdálenost zasahuje do 
průjezdného průřezu provozovaných kolejí

� Důsledně jednat o odstranění těchto zdrojů ohrožení dráhy s 
ostatními vlastníky 

� Drážnímu úřadu v součinnosti s Ministerstvem dopravy:

� Iniciovat změnu právních předpisů

� Přijmout zásadní opatření k odstraňování zdrojů ohrožení
dráhy tvořených stromy
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MimoMimo řřáádndn áá udud áálost lost 
nedovolennedovolen áá jj íízdazda

� 29. 03. 2012, 15:10 h. v žst. Praha hl.n.

� nedovolená jízda vlaku R 791 kolem hlavního návěstidla Lc26b s 
následným rozříznutím výhybky a jízdou proti stojícímu vlaku R 783.

� celková škoda 200 000 Kč.
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StatistikaStatistika

� 2010 – 88 MU z toho na trati celostátní 83, na trati regionální 2, na vlečkách 3

� 2011 – 85 MU z toho na trati celostátní 80, na trati regionální 4, na vlečkách 1

� 2012 – 87 MU z toho na trati celostátní 79, na trati regionální 2, na vlečkách 6

� Při těchto MU bylo 7 osob lehce zraněno.

� Celková zjištěná škoda za sledované období činí 41 421 570 Kč.

Při posunu Za jízdy vlaku Celkem
2012 34 53 87
2011 30 55 85
2010 41 47 88
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PPřřííččiny mimoiny mimo řřáádndn éé udud áálostilosti

� Bezprost řední p říčiny: nerespektování návěsti „Stůj“ hlavního 
(cestového) návěstidla

� Přispívající faktor: absence technických prostředků
zabezpečení, které by aktivním zásahem zabránily nedovolené
jízdě vlaku 

� Zásadní p říčiny: nedodržení technologických postupů
provozovatele dráhy stanovených pro odjezd vlaků z dopravny

� Příčiny v systému bezpe čnosti: nepřijetí odpovídajících a 
účinných vlastních opatření provozovatele dráhy a dopravce k 
předcházení obdobným MU 
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BezpeBezpeččnostnnostn íí doporudoporu ččeneníí
� Provozovateli dráhy kategorie celostátní a regionální, Správě

železniční dopravní cesty, státní organizaci:

� urychlit práce na zavedení evropského vlakového zabezpečovače 
ETCS 

� Kde nebude ETCS zaveden, instalovat technické zařízení pro 
nouzové zastavení vlaků, 

� Dopravci České dráhy, a. s.:

� urychlit práce na zavedení a vybavení drážních vozidel mobilní
částí evropského vlakového zabezpečovače ETCS 

� Drážnímu úřadu se doporučuje přijetí vlastního opatření, směřujícího 
k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení i u 
ostatních v úvahu přicházejících provozovatelů drah a dopravců v 
České republice.
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MimoMimo řřáádndn áá udud áálostlost
stst řřetnutetnut íí na pna p řřejezduejezdu

� 5. 3. 2012, 7:41 h. mezi stanicemi Kobylí na Moravě a Velké Pavlovice 

� střetnutí vlaku Os 14506 s nákladním automobilem na přejezdu P 7140 s 
následným vykolejením

� 6 zraněných osob (5 cestujících a strojvedoucí vlaku)

� celková škoda 1.068.347 Kč. 
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StatistikaStatistika

� 2010 275 MU z toho na trati celostátní 128, na trati regionální 13, 
na vlečkách 16;

� 2011 190 MU z toho na trati celostátní 105, na trati regionální 78, 
na vlečkách 7;

� 2012 188 MU z toho na trati celostátní 99, na trati regionální 87, 
na vlečkách3. 

Dle zabezpe čení 2012
zabezpečení počet nehod usmrcených zraněných
K 79 8 24
PZS 82 10 84
PZZ 27 9 3
PZM 0 0 0
celkem 188 27 111

Dle zabezpe čení 2011
zabezpečení počet nehod usmrcených zraněných
K 82 5 37
PZS 86 21 65
PZZ 21 7 5
PZM 1 1 0
celkem 190 34 107

Dle zabezpe čení 2010
zabezpečení počet nehod usmrcených zraněných
K 128 11 42
PZS 121 28 79
PZZ 26 10 5
PZM 0 0 0
celkem 275 49 126
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PPřřííččiny mimoiny mimo řřáádndn éé udud áálostilosti
� Bezprost řední p říčiny: nedovolené vjetí nákladního automobilu na železniční přejezd 

� Zásadní p říčiny: nerespektování výstražného signálu železničního přejezdu řidičem 
nákladního automobilu.

� Bezpečnostní doporu čení:

� Provozovateli dráhy, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, se doporučuje: 

� při rekonstrukcích a modernizacích tratí a přejezdů projektovat a instalovat pouze světelné
přejezdové zabezpečovací zařízení doplněné závorami.

� Drážnímu úřadu se doporučuje:

� přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace výše uvedeného bezpečnostního 
doporučení i u ostatních provozovatelů drah železničních v České republice.

� V roce 2007 zahynul na přejezdu zabezpečeném PZZ se závorami řidič, jehož automobil na 
přejezdu uvázl a on se snažil automobilem ujet.

� V roce 2005 zemřel na přejezdu řidič automobilu poté, co se svým vozem objel závory. 
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Mgr. Martin DrMgr. Martin Dr áápalpal tel: +420 736 521 tel: +420 736 521 
000000

ee--mail: mail: 
martin.drapal@dicr.czmartin.drapal@dicr.cz


