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Tato diplomová práce řeší převážně rešerší oblast trestních činů a přestupků na železničních 

přejezdech v ČR. Samozřejmostí je přehled právních předpisů, rozdíl mezi přestupkem a trestným 
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PZZ – AC  Přejezdové zabezpečovací zařízení reléové s elektronickými prvky 
 
PZZ – EA  Přejezdové zařízení elektronické 
 
PZZ – RE  Přejezdové zabezpečovací zařízení reléové s elektronickými prvky 
 
SŽDC   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
ŽP   Železniční přejezd 
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1. ÚVOD 
 

Nehody na železničních přejezdech jsou v současné době velmi diskutovaným tématem. Toto 

téma se týká každého z nás, coby řidičů. Ve své diplomové práci se proto tuto problematiku snažím 

přiblížit prostřednictvím právních předpisů, které jsou s železničními přejezdy úzce spjaty, protože při 

tvorbě této práce jsem zjistila, že povědomí řidičů o pravidlech přejíždění železničního přejezdu je 

velmi nízké, což je většinou příčinou nehod.       

  

Bližší přiblížení o tétto problematice představuje analýza jedné z nejzávažnějších nehod na 

železnici, a to nehoda Pendolina a polského kamionu na železničním přejezdu ve Studénce, kde se 

v závěru věnuji důsledkům nehody v případě, kdyby byl přejezd monitorován laserovými čidly, které 

jsou v současné době ve fázi testování a měly by takovýmto nehodám zabranit.   

Je obecně známo, že řidič kamionu vjel na přejezd i přesto, že blikala červená světla. Tato 

skutečnost mě vedla k tomu, uvést ve své diplomové práci také mimo jiné kapitolu o chování a 

prožívání řidičů, kteří i přes zákaz na přejezd vjedou. Z toho jsem usoudila, že i problematika čekání a 

front u přejezdu úzce souvisí, kde výsledkem je právě riskantní chování řidičů. 

 

Nehodovost na železničních přejezdech je velmi vysoká a v současné době je vnímána jako 

závažný společenský problém. Ve vyspělých evropských státech činí podíl obětí nehod na 

železničních přejezdech méně než 1 % celkové národní nehodové bilance, zatímco v ČR je to okolo 3 

%. Vznik nehod na železničních přejezdech není jen důsledkem nekázně řidičů, ale i důsledek 

existence velkého množství tzv. bezpečnostních rizik.[1] 

Rozloha České republiky činí 78 863 km2. Katastrální rozloha pozemků ve vlastnictví subjektů 

vlastnících a provozujících železniční dopravu, činí necelých 301 km2. Průměrnou délkou 0,12 km 

tratí na 1 km2 plochy území máme jednu z nejhustších železničních sítí na světě. Délka železniční sítě 

činí odhadem 9492 km. Celková stavební délka kolejí čítá přibližně 15 476 km. Na železniční síti 

České republiky je zhruba 6 691 mostů v celkové délce přes 147 km, 154 tunelů v celkové délce přes 

38 km a 8 001 úrovňových přejezdů. [1]        

             

 Jak již bylo zmíněno, na železniční síti České republiky je přibližně 8001 přejezdů. V 

porovnání například se srovnatelným Rakouskem, kde je přibližně 5300 přejezdů, je to vzhledem k 

rozloze a k délce železniční sítě České republiky hodně. Míst, kde dochází ke křížení silnice a 
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železnice je velmi mnoho a řadí Českou republiku mezi pět evropských zemí s nejvyšší hustotou 

železničních přejezdů na kilometr trati. [1]  

Nelze pochybovat o tom, že vlak je nejbezpečnějším prostředkem pozemní dopravy. Ke 

zvýšení provozních rizik dochází tehdy, když jiný druh dopravy zasahuje do železničního systému. 

Pokud jsou účastníky silničního provozu dodržována pravidla pro přejíždění železničního přejezdu, 

lze říci, že představuje snadný přejezd v bezpečí. Statisticky je potvrzeno, že většina nehod, ke kterým 

dochází na železničních přejezdech, je způsobena účastníky silničního provozu a chodci zejména kvůli 

neukázněnosti. [2] 

Otázka bezpečnosti provozu na železničních přejezdech je rovněž projednávána na úrovni 

krajů, kde od roku 2003 působí stálé pracovní komise, složené ze zástupců krajských úřadů, Správy 

železniční dopravní cesty, s.o., Českých drah, a.s., Policie ČR, správ údržby silnic, popřípadě dalších 

organizací. Tyto komise mimo jiné projednávají opatření ke zvýšení bezpečnosti na železničních 

přejezdech a navrhují přejezdy, na nichž je vhodné provést rekonstrukci zabezpečovacího zařízení.   

Železniční přejezdy svou samotnou existencí ohrožují bezpečnost jak železniční, tak silniční dopravy, 

proto je ze strany SŽDC stále vyvíjen tlak na snižování počtu málo frekventovaných železničních 

přejezdů. Od vzniku SŽDC bylo zrušeno 145 železničních přejezdů v rámci celé České republiky. [2]

             

 Z databáze nehod, jenž vede dopravní policie, je od roku 2007 evidováno celkem 1570 nehod, 

ke kterým došlo na železničních přejezdech. Zemřelo při nich 168 lidí a 190 bylo težce zraněno. Na 

základě následujícího grafu lze tvrdit, že nejhorší byl rok 2010 se 34 mrtvými a 33 zraněnými. 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Bilance nehodovosti na železničních přejezdech 

 
V drtivé většině případů nehod na železničních přejezdech hraje hlavní roli netrpělivost, 

neukázněnost a agresivita řidičů. Opět z databáze dopravní policie od roku 2007 po rok 2015 lze říci, 

že zavinění je většinou na straně řidičů, výjimečně se vyskytují situace, kdy incident zaviní chodec, 

závada na vozidle nebo zvěř. 

 

Obrázek 2 - Graf zavinění nehod na přejezdech 
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2. PRÁVNÍ PŘEDPISY 
 
2.1. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
2.1.1. ZÁKONY A VYHLÁŠKY 
 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů;  

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;  

  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

  Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších 

předpisů;  

 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění 

pozdějších předpisů;  

 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů;  

  Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích;  

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb;  

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

a postupech při vzniku mimořádné události na drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

2.1.2. TECHNICKÉ NORMY 
 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů 

 ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích; 

  ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací 

zařízení;  

  ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel;  

  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic;  

  ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích; 

  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací;  

 ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. 
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2.1.3. DRÁŽNÍ SLUŽEBNÍ PŘEDPISY 
 

 SŽDC (ČD) D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní 

dopravy;  

  SŽDC (ČD) D2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy; 

 SŽDC (ČD) D2/2 Vzory písemných rozkazů a řešení některých dopravních situací;  

  SŽDC (ČD) D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy;  

  SŽDC (ČSD) S 4/3 Předpis pro správu a udržování železničních přejezdů a přechodů;  

  SŽDC (ČD) Op16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

2.1.4. DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR A EVROPSKÉ UNIE 
 
 Do této kategorie lze zařadit všechny ostatní předpisy, nařízení, směrnice či doporučení 

vydávaná kompetentními organizacemi.  

1.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (směrnice o bezpečnosti železnic), 

která se týkají národních bezpečnostních předpisů obsahujících požadavky na zajištění 

bezpečnosti železničních drah evropského železničního systému. Tato směrnice vstoupila 

v platnost dne 30. dubna 2004 a jejím cílem je reorganizovat a sjednotit příslušné právní 

předpisy Evropských společenství (ES). Směrnice je do právního řádu České republiky 

transponována částečně zákonem č. 181/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a který nabyl účinností dnem 1. července 2006 a částečně vyhláškou č. 

376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy, která nabyla 

účinností dnem 1. srpna 2006. [3]  

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES (směrnice o interoperabilitě 

konvenčního železničního systému), ve znění směrnice 2004/50/ES, která se týkají 

technických požadavků na zajištění interoperability železničních drah evropského konvenčního 

železničního systému. Tato směrnice vstoupila v platnost dne 20. března 2001 (novelizace dne 

30.dubna 2004) a jejím cílem je stanovit podmínky, které je třeba splnit pro zajištění 

interoperability konvenčního železničního systému na území ES. Podmínky se týkají 

projektování, výstavby, uvedení do provozu, modernizace, obnovy, provozování a údržby 

součástí tohoto systému a rovněž odborné způsobilosti, ochrany zdraví a bezpečnosti 

zaměstnanců, kteří se podílejí na provozu a údržbě tohoto systému. Směrnice je do právního 

řádu České republiky transponována vyhláškou č. 352/2004, o provozní a technické 

propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla 
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účinnosti dnem 1. července 2004 a nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 

požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, které 

nabylo účinnosti dnem 1. května 2005. [3] 

      

Zvláštní skupinou pak jsou technické podmínky Ministerstva dopravy. Jedná se o předpisy, 

které vznikají na základě doporučení sestavovaných nejrůznějšími týmy odborníků. Často 

podstatně přispívají ke zvýšení bezpečnosti nebo vyřešení problémové situace. Jedná se o tyto 

technické podmínky: 

 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích;  

  TP 85 Zpomalovací prahy;  

  TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace;  

  TP 118 Systém hodnocení reflexních svislých dopravních značek;  

  TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení. 

2.1.5. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONA Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů A  MOŽNOSTI JEJICH ODSTRANĚNÍ 
 
 Znění českého zákona o provozu na pozemních komunikacích je celkově více vedeno na 

obecné rovině,  než – li prakticky. U některých ustanovení chybí konkrétně a jednoznačně definované 

chování, které je od řidiče požadováno, tedy jak tato ustanovení v praxi naplnit. Je zde tedy absence 

jasné metodika činnosti. Sporná ustanovení je možné velmi stručně shrnout následně [1]: 

 Povinnost řidiče „přesvědčit se, zda může přejezd bezpečně přejet“ ve smyslu zákona 

č.361/2000 Sb. není reflektována v ČSN 73 6380, která při zabezpečení přejezdového  zařízení 

světelného ( PZS) nepožaduje zajištění rozhledu na trať, 
 

 Na přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži často není zajištěn rozhled dle ČSN 73 

6380, povinnost řidiče „přesvědčit se, zda může přejezd bezpečně přejet“ je proto v mnoha 

případech nesplnitelná, 
 

 Pojetí pozitivního signálu v zákoně č.361/2000 Sb. je rozporuplné (na jedné straně je řidič 

povinen se přesvědčit, zda se k přejezdu neblíží vlak, na druhé straně však není zakázáno na 

přejezd vjíždět, pokud se vlak blíží, jestliže pozitivní signál stále svítí). V extrémním případě, 

pokud by teoreticky jel vlak při pozitivním signálu, a řidič s ním kolidoval, tak vlastně žádné 

ustanovení zákona o provozu neporušil). [1] 
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 Potřebnou úpravu zákona č. 361/2000 Sb. v zájmu jeho přívětivějšího a praktičtějšího podání 

účastníkům silničního provozu by bylo možno formulovat takto : 

1)      Znění zákona formulovat méně obecně alibisticky a více prakticky uživatelsky. Nejlépe 

formou konkrétního návodu v akci podobně, jako je tomu v britských pravidlech provozu. 

Pravidla chování účastníků provozu jsou shrnuty v zákoně The Highway Code (první vydání 

1931, s průběžnými úpravami platí dosud, poslední edice je z roku 2007), článcích 291-299. 

Velmi produktivní je článek 299, který upravuje chování v případě nehody či poruchy 

automobilu na železničním přejezdu. Toto životně důležité téma je v českém zákoně 

č.361/2000 Sb. shrnuto obecnou větou. [1] 

 

Článek 299 - Nehody a poruchy 

 Pokud dojde na železničním přejezdu k poruše vozidla nebo se na přejezdu stane 

nehoda, je nezbytně nutné: 

 Vystoupit z vozidla a okamžitě opustit prostor přejezdu; 

 Použít drážní telefon, pokud je k dispozici, a vyrozumět výpravčího. 

 Řídit se pokyny, které jsou dávány. 

 Odstranit vozidlo z přejezdu, je – li do příjezdu vlaku dostatek času. 

 Jestliže zní zvuková výstraha nebo se rozsvítí žluté světlo, okamžitě 

vystoupit z vozidla a opustit prostor přejezdu. [1] 

 

Další vybrané odlišnosti v britských pravidlech provozu: 

 Pravidla mluví přímou řečí („vy musíte, vy máte povinnost, vy udělejte 

to a to tehdy a tehdy…..“), nikoli třetí osobou jednotného čísla jako 

v ČR („řidič musí, řidič nesmí…“). Je to sugestivnější a podporuje to 

pocit osobní zodpovědnosti, nikoli kolektivní nezodpovědnosti. [1] 

 

 Pravidla jsou pojata jako návody k chování. Přitom je praktické, že 

některá ustanovení (např. k přejezdům na požádání či mimořádným 

situacím) jsou definovaná v bodech (odrážkách), díky čemuž zároveň 

fungují jako jasný a přehledný návod. Toto podání může mít v případě 

nehod a poruch cenu života (ve vypjatých situacích, kdy inteligence 

klesá a člověk má tendenci zmatkovat, musí být pravidla jasná a 

triviální). [1] 

 

 Pravidla vycházejí z toho, že každý přejezd je označen a je na něm 

uvedeno telefonní číslo na výpravčího. Stanovují situace, v nichž se 

telefonní spojení užije (přejíždění rozměrného či pomalejšího než tzv. 

nejpomalejšího vozidla, nouzové stavy či nehody, viz obr 1.3. [1] 
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Obrázek 3 - Označení přejezdu ve Velké Británii [1] 

 

2)      Zakotvit ustanovení o přednosti dráhy. [1] 

 

3)      Zrušit povinnost řidiče rozhlížet se na trať při bílém pozitivním signálu, upřesnit 

povinnost rozhlížet se na trať při stavu výstražníku „tma“. [1] 

 

4)      Doplnit ustanovení o chování řidiče u nově zaváděného dopravního zařízení „světelná 

závora.“ [1] 

 
5)      Doplnit jednoduše použitelné ustanovení o chování řidiče (resp. posádky vozidla) 

v krizových situacích, např. při zavření vozidla mezi závorami (viz příklad britských pravidel 

provozu). [1] 

 

6)      Řešit problém „co s pomalejším než nejpomalejším vozidlem“ (které nemůže dosáhnout 

minimální rychlosti 5 km/h dle ČSN 73 6380 a v případě větší délky není zaručeno, že stihne 

přejezd bezpečně včas vyklidit). [1] 
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2.2 POJEM ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU 
 
 Železniční přejezd je definován zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích následovně: 

„Železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou 

dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou.“ [4]  

 Za přejezd se podle ČSN 73 6380 nepovažují: 

 „úrovňová křížení pozemní komunikace s dráhami speciálními, lanovými a trolejbusovými; 

  úrovňová křížení pozemní komunikace s tramvajovými dráhami, umístěnými na pozemní 

komunikaci, na kterých se jízda tramvajových vlaků řídí pravidly silničního provozu; 

   uzavřené dopravní plochy (např. uvnitř výrobních objektů, dep a nákladišť) sloužící provozu 

silničních a kolejových vozidel označené dopravní značkou IP 25a „Zóna s dopravním 

omezením“ (IP 25b „Konec zóny s dopravním omezením“);  

  úrovňová křížení v železničních stanicích určená pro železniční nebo poštovní manipulaci 

anebo pro pohyb cestujících nebo zaměstnanců provozovatele dráhy nebo drážní dopravy (i k 

obytným objektům v obvodu železničních stanic);  

  úrovňová křížení vnitropodnikových komunikací s důlními dráhami v obvodu důlní 

organizace;  

  přejezdy opatřené uzamykatelnými zábranami mimo období jejich používání;  

  plochy určené výlučně k pohybu záchranných vozidel (např. záchranné plochy u tunelových 

portálů).“ 

2.2.1. ČLENĚNÍ PŘEJEZDŮ 
 Norma ČSN 73 6380 člení přejezdy podle níže uvedených charakteristik takto: 

"Přejezdy podle doby trvání jejich potřeby: 

 trvalé ; 

 dočasné; 

Přejezdy podle počtu křížení kolejí: 

 jednokolejné; 

 vícekolejné; 

Přejezdy podle úhlu křížení pozemní komunikace s dráhou: 

 kolmé; 

 šikmé; 
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Přejezdy podle druhu pozemní komunikace: 

 na silnici; 

 na místní komunikaci; 

 na účelové komunikaci, polní a lesní cestě; 

Přejezdy podle povahy a účelu dráhy: 

 přes celostátní dráhu 

 přes regionální dráhu 

 přes vlečku 

 přes tramvajovou dráhu 

Přejezdy podle nejvyšší dovolené rychlosti silničních vozidel na přejezdu: 

 přejezdy s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km·h-1; 

 přejezdy s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km·h-1; 

 přejezdy s odlišně omezenou rychlostí; 

Přejezdy podle zabezpečení: 

 přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem; 

 přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením; 

 přejezdy řízené světelným signalizačním zařízením ovládaným jízdou tramvaje; 

Přejezdy podle způsobu používání uživateli pozemní komunikace: 

 přejezdy trvale používané; 

 přejezdy uzavřené závorami, otevírané na požádání; 

 přejezdy opatřené mimo období používání uzamykatelnými zábranami znemožňujícími vjezd 

 

 

2.3. PRAVIDLA PRO PŘEJÍŽDĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU 
 
 Přejezd je křížení dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí, označené výstražným křížem. 

Ve smyslu § 6, zákona č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů, má při křížení 

železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí drážní doprava vždy přednost před 

provozem na pozemní komunikaci. Tato okolnost je promítnuta do právní úpravy pravidel chování 

účastníků silničního provozu na železničních přejezdech a stanoví, že každý účastník provozu na 

pozemních komunikacích si musí na železničních přejezdech při jejich přejíždění nebo přecházení 
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počínat zvlášť opatrně. Zejména se musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet nebo 

přejít. Křížení dráhy s pozemní komunikací je vždy zabezpečeno minimálně výstražným křížem. Více 

než 40% přejezdů je zabezpečeno přejezdovým výstražným zařízením, které varuje uživatele pozemní 

komunikace, že se k přejezdu blíží vlak. [5]   
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3. TRESTNÍ PRÁVO 
 

Trestní právo jako odvětví veřejného práva rozdělujeme na hmotné a procesní. Zatímco trestní 

právo procesní se zabývá především postupem orgánů činných v trestním řízení při odhalování, stíhání 

a trestání trestných činů a nalézá soustředěnou právní úpravu v trestním řádu, nachází trestní právo 

hmotné své konkrétní legislativní vyjádření v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, který ve své obecné části zejména stanoví, co je trestný čin, jaké jsou jeho zákonné 

náležitosti, a vymezuje škálu trestů, respektive ochranných opatření, které mohou být pachateli 

trestného činu uloženy. Ve zvláštní části úplným výčtem vymezuje všechny typy trestných činů. Tyto 

trestné činy současně definuje uvedením konkrétních skutkových podstat a dále uvádí i sankce za 

jejich spáchání. [6] 

3.1 PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ 
 

V této kapitole diplomové práce objasním pojmy protiprávního jednání, uvedu rozdíl mezi 

trestným činem a přestupkem. Dále se pak zaměřím na nejzávažnější trestné činy a přestupky, ke 

kterým dochází na železničních přejezdech v České republice. 

3.1.1 TRESTNÝ ČIN 
 
3.1.1.1 Pojem trestného činu 
 

Trestným činem se rozumí pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním 

zákoně č. 140/1961 Sb., v §3. [6] 

Nebezpečnost činu pro společnost znamená, že čin spáchaný pachatelem poruší, případně ohrozí 

ten zájem společnosti, který je považován za důležitý a je mu proto zákonem přiznána ochrana. Aby 

určité jednání bylo trestným činem, musí být stupeň jeho společenské nebezpečnosti vyšší než 

nepatrný. Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je dále určován významem chráněného zájmu, 

který byl činem dotčen, osobou pachtele a mírou jeho zavinění. [6] 

3.1.1.2 Skutková podstata trestného činu 
 

Skutková podstata trestného činu je souhrnem jeho typových znaků, které rozdělujeme do čtyř 

skupin: objekt, objektivní stránka, subject neboli pachatel a subjektivní stránka. [6] 

Je třeba rozlišovat skutkovou podstatu a skutek. Zatímco skutek vyjadřuje faktický děj promítnutý 

do konkrétního jednání pachatele, skutková podstata znamená podřazení tohoto faktického děje pod 
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právní normu. [6] 

3.1.1.2.1 Objekt trestného činu 

 

Objektem trestného činu rozumíme zákonem chráněný zájem, který je činem dotčen. [6] 

Dojde – li k porušení objektu trestného činu, tedy k porušení chráněného zájmu, hovoříme o 

následku trestného činu. [6] 

Následek trestného činu je však nutno odlišovat od jeho účinku. Účinek trestného činu je totiž 

pojímán jako porušení předmětu trestného činu. Předemět je určitým hmotným vyjádřením 

chráněného zájmu (člověk nebo věc). [6] 

3.1.1.2.2 Objektivní stránka trestného činu 

 

Objektivní stránka trestného činu zahrnuje jednání pachatele, vzniklý následek a příčinnou 

souvislost mezi tímto jednáním a následkem. [6] 

Jednání je určitý projev lidské vůle vyjádřený navenek aktem směřujícím k jejímu uskutečnění. 

Může jít o konání něčeho, ale take o záměrné zdržení se takovéhoto konání neboli opomenutí. V 

zásadě přitom platí, že trestný čin je možno spáchat jak jednáním, tak opomenutím. [6] 

Následek se projevuje jako porušení nebo ohrožení objektu. Je třeba jej odlišovat od právního 

následku trestného činu, jímž se rozumí trest nebo ochranné opatření. [6] 

Příčinný vztah mezi jednáním a následkem ve skutečnosti znamená, že určitá osoba může být 

trestná jen za předpokladu, že svým jednáním skutečně následek způsobila. [6] 

3.1.1.2.3 Subjekt trestného činu 

 

Subjektem trestného činu je pachatel - fyzická osoba v době činu příčetná a starší 15 let. Příčetnost 

je způsobilost být po stránce duševních schopností pachatelem trestného činu. Tato způsobilost je dána 

jednak schopnostmi rozpoznávacími a jednak schopnostmi ovládacími. Rozpoznávací schopnosti 

nejsou zachovány zejména tehdy, jestliže pachatel pro omezenou rozumovou kapacitu není schopen 

rozpoznat dosah svého jednání. [6] 
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Vedle příčetnosti je dalším znakem skutkové podstaty trestného činu chrakterizujícím pachatele i 

jeho věk. Jde o důležité vymezení hranice trestní odpovědnosti, za kterou náš trestní zákon uznává 15 

let (v jiných zemích je ovšem často nižší, například v Kanadě 12 let, ve Velké Británii dokonce 10 

let). [6] 

3.1.1.2.4 Subjektivní stránka trestného činu 

 

Subjektivní stránka trestného činu charakterizuje vnitřní znaky trestného činu týkající se psychiky 

pachatele. Patří zde zejména zavinění. [6] 

Zavinění je vnitřní psychický vztah ke skutečnostem zakládajícím trestný čin. Musí pokrýt 

všechny znaky skutkové podstaty. [6] 

Rozeznáváme dvě formy zavinění: úmysl a nedbalost. Úmysl se dale deli na přímý a nepřímý, 

nedbalost na vědomou a nevědomou. Pachatel jednající v přímém úmyslu ví, že svým jednáním může 

porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem a take takovýto následek skutečně vyvolat 

chce. Nepřímý úmysl je dán tehdy, když pachatel ví, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit 

zájem chráněný trestním zákonem, a pro případ, že se tak stane, je s takovýmto následkem srozuměn. 

[6] 

O vědomou nedbalost jde tehdy, jestliže pachatel ví, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit 

chráněný zájem a bez přiměřeného důvodu spoléhá na to, že se tak nestane. Jako nevědomá nedbalost 

je posuzováno počínání pachatele, který neví že svým jednáním může porušit nebo ohrozit chráněný 

zájem, ačkoliv o tom zhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět mohl a měl. [6] 

3.1.2 PŘESTUPEK 

 

3.1.2.1 Pojem přestupku 

 

Přestupky jsou protispolečenská jednání, která nedosahují intenzity trestných činů. Která z těchto 

jednání jsou přestupky, upravuje zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích. [6] 

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 

výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zakoně. K odpovědnosti za přestupek 

postačuje zavinění z nedbalosti, pokud zákon výslovně nestanoví, že je třeba úmyslného zavinění 
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(platí zde tedy opačná zásada než při posuzování odpovědnosti za trestný čin). Pokud jde o formy 

zavinění, rozlišuje přestupkový zákon nedbalost vědomou a nevědomou či úmysl přímý a nepřímý, a 

to stejně, jak to činí trestní zákoník. [6] 

Přestupkovým zákonem je výslovně uvedeno jednání v nutné obraně a krajní nouzi. [6] 

Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil 15. rok svého věku. 

Odpovědný není ani ten, kdo v době spáchání přestupku nebyl způsobilý k právním úkonům, tedy 

nemohl v důsledku své duševní poruchy ovládnout své jednání nebo nemohl posoudit jeho následky, 

pokud se ovšem do stavu nepříčetnosti nepřivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu či jiné 

návykové látky. [6] 

Odpovědnost za přestupek zaniká, a nelze je tedy projednat, jestliže od jeho spáchání uplynul 

jeden rok nebo se na něj vztahuje amnestie. [6] 

Ve zvláštní části přestupkového zákona jsou uvedeny jednotlivé skutkové podstaty přestupků. Ty 

jsou rozděleny podle jednotlivých druhů chráněných objektů společenského zájmu. Tak jsou popsána 

jednání proti pořádku ve státní správě, proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, na úseku 

dopravy a silničního hospodářství a jiné. [6] 

Z přestupek lze uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy 

se o přestupku rozhoduje. Těmito sankcemi jsou napomenutí, pokuta, zákaz činnosti a propadnutí 

věci. [6] 

Přestupek se projednává v řízení podle správního řádu orgánem obce či jinými správními orgány 

podle zvláštního zákona. Orgány Policie ČR projednávají přestupky spáchané porušením obecně 

závazných předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Obce si k projednání přestupků 

zřizují zvláštní komise. [6] 

Zvláštním druhem řízení o přestupku je blokové řízení. Podstata blokového řízení je upravena v 

zákoně č. 200/1990 Sb., v platném znění, v §86. Jedná se o vydání rozhodnutí o uložení pokuty 

bezprostředně po zjištění přestupku. [6] 

Dalším specifickým druhem řízení o přestupcích je příkazní řízení. V něm lze přestupek projednat 

tehdy, není – li pochybnosti o tom, že obviněný se přestupku skutečně dopustil, a věc přitom nebyla 

vyřízena v blokovém řízení. [6] 
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3.1.3 ROZDÍL MEZI TRESTNÝM ČINEM A PŘESTUPKEM 
 

Rozdíl mezi trestným činem a přestupkem nám zpřehlední následující tabulka: 

Tabulka 1 - Rozdíl mezi přestupkem a trestným činem [7] 

TRESTNÉ ČINY PŘESTUPKY 

Přečiny – všechny nedbalostní trestné 
činy a úmyslné trestné činy, za které 
trestní zákoník stanoví trest odnětí 
svobody – horní hranice 5 let. 

Přestupek= protiprávní jednání 
nedosahující společenské škodlivosti 
trestného činu. Ve srovnání s trestným 
činem je stupeň škodlivosti nepatrný. 

Zločiny – všechny trestné činy, které 
nejsou podle trestního zákoníku přečiny, 
zvlášť závažné – úmyslné trestné činy, za 
které trestní zákoník stanoví trest odnětí 
svobody – horní hranice nejméně 10 let. 

Jde o jednání, které je výslovně označeno 
v zákoně o přestupcích či jiných 
zákonech. 

Trestné činy projednávají, řeší a trestají 
soudy na základě trestního zakoníku. 

Přestupky řeší a trestají obce, jiné 
orgány státní správy, policie, podniky a 
ostatní organizace na základě jiných 
právních norem než trestního zákoníku, 
zpravidla podle právní normy příslušného 
odvětví. 

Sankce – podmíněné a nepodmíněné 
odnětí svobody, peněžitý trest. 

Sankce – napomenutí, pokuta, zákaz 
činnosti 
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3.1.4 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY 
 
Jak již bylo v úvodu zmíněno nejčastější příčinou nehod na železničních přejezdech je 

neukázněnost řidičů vjetím na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, proto se tomu budu 

věnovat v následujícím textu. 

 

3.1.4.1 Vjetí na železniční přejezd v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 Vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, je podle Zákona o silničním 

provozu považováno za přestupek. Jedná se o tyto případy: 

• je dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového 

zabezpečovacího zařízení anebo přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku 

přejezdového zabezpečovacího zařízení 

• závory se sklápějí, jsou sklopeny nebo se zdvihají 

Je již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je – li slyšet jeho houkání nebo 

pískání. Toto neplatí, svítí – li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. 

  

V případě vjetí na přejezd, kdy je to zakázáno, se jedná o přestupek podle §125c odst. 1 písm. 

F bod 9 Zákona o silničním provozu. Za tento přestupek se ukládá pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč. 

Pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se ukládá 

v případě, kdo tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

dvakrát a vícekrát. V blokovém řízení se za tento přestupek ukládá pokuta do 2500 Kč, započítává se 

7 bodů do bodového hodnocení.  

 

  Nerespektování příslušných pravidel však s sebou může nést i riziko dopravní nehody a z toho 

plynoucí spáchání trestného činu. Podle Trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů) se může jednat mimo jiné o nedbalostní trestné činy ublížení na zdraví, 

dokonce až obecného ohrožení z nedbalosti: 
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§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti 
 
(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající v daném 

případě zejména uloženou mu podle zákona o silničním provozu. Za to může být potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. [8] 

 
(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob tím, že hrubě porušil zákony o 

bezpečnosti práce nebo dopravy, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. [8] 

 
 
§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 
 
(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. [8] 

 

(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o 

ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. [8] 

 

§ 143 Usmrcení z nedbalosti 
 
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 

zákazem činnosti. [8] 

 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 

1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 

nebo uloženou mu podle zákona. [8] 

 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 

1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo 

dopravy anebo hygienické zákony. [8] 

 

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v 

odstavci 3 smrt nejméně dvou osob. [8] 
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§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti 
 
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na 

zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň 

nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil 

nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné 

nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 

léta nebo zákazem činnosti. [8] 

 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, 

b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. [8] 

 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na 

zdraví. [8] 

 

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v 

odstavci 2 písm. b) smrt. [8] 

 
 
 

3.2 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY MINISTERSTVA DOPRAVY 
 
 Jako reakci na zvýšenou nehodovost a na neukázněné řidiče, kteří svým chováním ohrožují 

životy ostatních lidí, chystá Ministerstvo dopravy kompletní seznam změn v pokutách za dopravní 

přestupky. Ve správním řízení může být uložena pokuta až 75 tisíc korun. Nejpřísněji se budou trestat 

přestupky závažné, ale i vědomé. Změna obsahuje i skutečnost, že pokud řidič spáchá dva vážné 

přestupky, přijde o řidičský průkaz. K navýšení dojde také u pokut za nehody, kde je nutné přivolat 

znalce. [9] 
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 Ministerstvo dopravy změny zdůvodnilo tím, že za posledních deset let se sankce za pokuty 

nezměnily a v rámci Evropy patří k nízkým. 

 Platnost těchto navrhovaných změn sazeb pokut by měla být v roce 2018. Návrh pokut za 

některé dopravní přestupky uvádím v následující tabulce. 

 
Tabulka 2 - Návrh pokut za dopravní přestupky [9] 

NÁVRH POKUT ZA DOPRAVNÍ PŘESTUPKY 

Přestupek 

Pokuta ve 
správním 
řízení 

Zákaz činnosti 
Bloková 
pokuta 

Body 

Platná Návrh Platná Návrh Platná Návrh Platná Návrh 
Vjíždění na 
železniční 
přejezd 
v případech, 
kdy je to 
zakázáno 

2500 - 
5000 

5000 – 
25000 

1 – 6 
měsíců 

(2x 
v jednom 

roce) 

Ne 
Do 

2500 
5000 7 6 

Způsobení 
dopravní 
nehody, při 
které je jinému 
ublíženo na 
zdraví 

25000 
- 

50000 

25000 
- 

75000 

1 – 2 
roky 

1,5 – 3 
roky 

Ne Ne 7 6 

Řízení pod 
vlivem 

alkoholu nebo 
jiné návykové 

látky 

2500 - 
20000 

5000 - 
25000 

0,5 – 1 
rok 

6 – 18 
měsíců 

Ne Ne 7 6 

Držení telefonu 
nebo jiného 
hovorového 
zařízení při 
řízení 

 
 

1500 - 
2500 

 
 

2500 – 
10000 

 
 

Ne 

 
 

Ne 

 
 

Do 
1000 

 
 

2500 

 
 
2 

 
 
2 

Porušení 
povinnosti být 

připoután 
bezpečnostním 

pásem nebo 
použít dětskou 
autosedačku 

1500 - 
2500 

1500 - 
5000 

Ne Ne 
Do 

2000 
1500 3 4 
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4. PSYCHOLOGIE ŘIDIČE 
 
 V této části diplomové práce se budu věnovat oblasti psychologie řidiče. V úvodu se budu 

zabývat poznávacím psychickým procesem – vnímáním, který podle mého názoru, hraje velkou roli 

v nehodovosti. 

 V této části se budu zabývat osobností řidičů, co v danou chvíli prožívají nebo jak myslí, když 

vjedou na přejezd, přestože blikají červená světla.  

 V závěru této kapitoly se také zaměřím na problematiku čekání a s ním související fronty u 

železničního přejezdu. 

 

4.1 VNÍMÁNÍ 
 

 Dopravní bezpečnost je obecně závislá na výkonnostech, možnostech člověka (dopravní 

způsobilost), charakterových vlastnostech, ale i na požadavcích dopravy. Bezpečnost je také dána 

vlastností člověka a tou je zodpovědnost. 

 

 Poznávání vzniká zpravidla vnímáním, což je psychický proces, který zachycuje to, co zrovna 

v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány. Vnímání je také ovlivněno zkušeností lidí a 

nejrůznějšími psychickými procesy, stavy, vlastnostmi, které ho mohou zdokonalovat nebo vést ke 

klamům. Tento proces je realizovaný neurofyziologickými mechanismy informačních procesů. 

  

Rozeznáváme 3 fáze vnímání: 

• Recepce – schopnost přijímat podněty smyslovými orgány 

• Percepce – schopnost nervového systému si uvědomovat podněty 

• Apercepce – způsob cíleného vnímání, závisí na předchozí zkušenosti 

Druhy vnímání: 

• Zrakové 

• Čichové a chuťové 

• Sluchové 

• Pohybový analyzátor – umožňuje vnímat polohu těla, kontrolovat pohyby 

• Kožní analyzátor – vnímání doteku 

• Hmat 
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Zrakovým vnímáním přijímá řidič většinu podmětů, uvádí se 80 – 90 %, o dopravní situaci. 

 

Lidské oko je schopno zaregistrovat velké množství informací, ale pouze část se dostane do 

vědomí pozorovatele. Pro bezpečnou jízdu není důležité jen dobře vidět, ale také správně rozeznat, co 

vidíme. Nestačí pouze nepoškozený smyslový orgán, rozhodující je, jakým způsobem řidič relevantní 

informace zpracuje. Dobře vidět však neznamená dobře vnímat. Dobrý zrak je pouhým předpokladem 

pro dobré zrakové vnímání, které je psychickým procesem. [10]     

      

Zrakové funkce, které jsou pro řízení vozidla potřebné, jsou zraková ostrost, vidění za snížené 

viditelnosti, citlivost na oslnění, schopnost akomodace, barevné a prostorové vidění, pohyblivost očí a 

zorné pole. [10] 

 

Pro zrakovou ostrost platí, že čím je vyšší rychlost vozidla, tím lepší musí být zraková ostrost. 

Zaručuje správné a dostatečně rychlé přečtení dopravních značek a ukazatelů, včasné rozeznání jiných 

účastníků dopravního provozu a podílí se také na odhadu rychlosti jízdy jiných vozidel. K vnímání 

dopravní značky je zapotřebí 0,3 s, v případě dvou dopravních značek je to 0,5 s.   

Řidič se sníženou zrakovou ostrostí rozezná překážku nebo nebezpečí později. [10]   

 

Z psychologického hlediska je důležitý pojem využitelný rozsah zorného pole nebo také 

funkční zorné pole. Je menší než periferní zorné pole, není konstantní, mění se v závislosti na 

rychlosti vozidla, ale také podle množství informací, které je nutno v daném okamžiku zpracovat. Čím 

větší množství informací, tím větší zúžení zorného pole. Zorné pole, v jehož rozsahu může řidič na 

vnímané objekty ještě reagovat, se omezuje se vzrůstající rychlostí vozidla. Rychlost jízdy je proto 

nutné přizpůsobit možnostem vizuálního systému. Funkční zorné pole závisí kromě fyziologických 

charakteristik zrakového systému tedy také na podmínkách dané situace, na schopnosti pozornosti 

řidiče, jeho věku a aktuálním stavu. [10] 

 

Řidič-začátečník není schopen rozdělit pozornost a zaměřit se na podněty důležité z hlediska 

bezpečnosti dopravy. Cítí se zatížen množstvím informací, proto není schopen kontrolovat situaci za 

sebou, používat zrcátka apod. Nezkušenému řidiči chybí především schopnost předvídat. K 

problémům při řízení dochází obvykle tehdy, když se vyskytne náhlá situace, kdy musí řidič 

najednou vnímat a zpracovat velké množství informací. Řidiči-začátečníci získávají vizuální 

informace především centrálním viděním, tedy fixací pohledu. Periferní vidění získává na důležitosti 
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s přibývající řidičskou praxí. Pro získání optimálního způsobu zrakového vnímání při řízení vozidla 

se odhaduje ujetí 50 000 km v různých dopravních podmínkách. [10] 

 

Na vnímání má vliv přítomný děj, vlastnosti člověka, ale i věk. S narůstajícím věkem se 

nejvíce opotřebovává zrak, který se u všech lidí od 50 let zhoršuje.     

  

Ve vyšším věku dochází kromě patologických změn zrakového systému také ke zhoršování 

zrakových funkcí, které jsou důležité pro bezpečné řízení vozidla. Nastává úbytek zrakové ostrosti, 

zmenšení rozsahu zorného pole, pokles akomodační schopnosti oka, zhoršení vnímání hloubky a 

prostoru, a především zhoršené vidění za snížené viditelnosti a zvýšená citlivost na oslnění. Poruchy 

pohyblivosti očí nebo hlavy starších řidičů snižují rychlost reakcí v náhle vzniklých nebezpečných 

situacích. [10]         

 

Co se týká sluchu, tak nejlepší sluch má člověk v 10 letech, poté dojde ke zhoršování a 

většinou nejdříve u levého ucha. Za zmínku také stojí, že dříve k tomu dochází u mužů. 
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4.2 OSOBNOSTNÍ PROFIL ŘIDIČE, KTERÝ NERESPEKTUJE PRAVIDLA 
PŘEJÍŽDĚNÍ PŘEJEZDU 

 
V této podkapitole si pokládám otázku v souvislosti s nehodami na železničních přejezdech, 

které jsou zapříčiněny nedbalostí řidičů. Jakou osobností jsou řidiči, kteří vjedou na železniční, 

přestože blikají červená světla?    

 

Neschopnost přizpůsobit se a podřídit se autoritě – pravidlům, předpisům, normám je hlavním 

a typickým rysem pro tyto řidiče. Takové chování se neprojevuje pouze za volantem, ale i v osobním 

životě. Za sebou mají řadu přestupků, nehod, často ztrácejí sebekontrolu a rozumově selhávají. 

Hlavním rysem profilu osobnosti je sobectví, které představuje bezohlednost, neodpovědnost, 

impulzivnost, agresivita, sebeprosazování, netrpělivost, snížená stresová a frustrační odolnost, ale i 

nadměrná sebejistota. Ta v nich utvrzuje myšlenku, že právě jim se nemůže přece nic stát. K jejim 

slabým stránkám patří anticipace, neboli předvídavost a obezřetnost. Lze také říci, že je u nich 

absence  vlastnosti člověka, kterou je dána bezpečnost, a tou je zodpovědnost. 

 
 

4.3 PROBLEMATIKA ČEKÁNÍ U ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU 
Z PSYCHOLOGICKÉHO HLEDISKA 

 
Během čekání je naše psychika vystavena tlaku a dochází při něm k aktivaci negativních emocí 

(hněv, znechucení). Na těchto emocích lze posoudit vyrovnanost (stabilitu) člověka, např.: přiměřené 

reakce, ustálené chování a jednání, ale i nevyrovnanost (labilitu) člověka, např.: výbušnost, 

podrážděnost, nepřiměřené reakce (nadzvednutí závor a projetí u železničního přejezdu jako reakce na 

dlouhou čekací dobu před přejezdem).         

 

Čekání je jedna z nejvíce frustrujících zkušeností každodenního života. Projevuje se jako 

emocionální negativní stav, kdy jsou naše emoce ohroženy a dochází k úbytku naší emocionální 

pestrosti.        

 

Na tom jak vnímáme čas při čekání je zajímavé, že pro něj nemá člověk vyvinutý žádný 

speciální smysl. Díky speciálně vyvinutým buňkám, které jsou umístěny na sítnici, jsme schopni 

vnímat světlo, ve vnitřním uchu jsou zase umístěny buňky, prostřednictvím kterých vnímáme zvuk, 

nicméně čas bychom vnímali i v případě, kdybychom byli odpojeni od našich smyslů díky pozorování 

vlastního myšlení. V našem mozku se pro vnímání času nachází struktury – bazální ganglia a několik 
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dalších oblastí v mozkové kůře. Podle francouzského psychologa Paula Fraisse si ubíhající čas 

začínáme uvědomovat na úrovni 3 až 4 sekundových časových úseků. Jelikož nestačí, abychom si 

pamatovali kolik času uběhlo, ale musíme svou pozornost soustředit i na čas, který právě ubíhá, je 

nutné zapojení také paměťových procesů a pozornosti.      

    

V případě, že se ocitneme na uzavřeném železničním přejezdu, vyhodnotíme to jako 

nebezpečí. Tento pocit zrychlí náš vnitřní čas a subjektivní čas (doba odhadovaná našim 

oraganizmem) je kratší než skutečný čas na hodinách. Dochází k tomu, že nás náš čas klame, abychom 

mohli rychleji reagovat.     

 

V souvislosti s čekáním souvisí i fronty. Fronta jako sociální fenomén představuje specifický 

časoprostor. Během čekání ve frontě funguje naše psychika v jiném režimu. Člověk přestává 

uvažovat, řidí se přehnanými emocemi a přichází do afektu, tedy k prudké emoční reakci či 

nepřiměřenému chování v určité situaci, kde důsledkem může být porušování pravidel silničního 

provozu. Jako příklad lze uvést nehodu na železničním přejezdu ve Studénce, kdy polský řidič 

nerespektoval výstražná červená světla a vjel na přejezd, kde byl následně zavřen závorami. Přestože 

si nehoda vyžádala 3 oběti, někteří řidiči riskují i nadále. Vzhledem k tomu, že se jedná o čtyřkolejný 

přejezd, je nutné zajistit podstatně delší vyčkávací časy, aby byla jistota, že jej vozidla přejedou. 

Paradoxně dlouhá vyčkávací doba činí tento přejezd nebezpečným, jelikož ve chvíli, kdy řidič, který 

tam jezdí poměrně často a vyčkává 40 vteřin u blikající červené výstrahy i přesto, že nic nejede, 

přichází na řadě tendence riskovat s domněnkou, že zabezpečení je špatně nastavené a projede. 

Většina takto riskujících řidičů věří, že vlak ještě nějakou chvíli po rozsvícení signalizace nepřijede, 

ale po kolejích muže nečekaně přijet vlak. 

 
Fronty mají někdy i svá pozitiva, čímž je fakt, že zde funguje vizuální hierarchie a první 

v pořadí je vždy respektován. 
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Obrázek 4 - Příklad riskantního chování řidiče na železničním přejezdu Studénka [11] 
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5. PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 

 Přejezdová zabezpečovací zařízení slouží k zajištění bezpečnosti silničního i železničního 

provozu v místech, kde dochází k úrovňovému křížení těchto druhů doprav, tedy na železničních 

přejezdech. Podle druhu zabezpečení dělíme železniční přejezdy na zabezpečené (zabezpečené 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením) a nezabezpečené (zabezpečené pouze výstražným křížem). 

[12]      

V případě zabezpečeného přejezdu musí tyto zařízení jednoznačně, zřetelně a včas varovat 

účastníky silničního provozu, že se k přejezdu blíží po trati kolejové vozidlo, kterému musí dát tito 

učastníci silničního provozu přednost. [12]    

 

Varování účastníků silničního provozu je dáváno prostřednictvím výstrahy, kterou spouští 

železniční přejezd tak, aby i nejdelší a nejpomalejší silniční vozidlo, které již nemůže zastavit před 

přejezdem, spolehlivě opustilo přejezd ještě před sklopením závorových břeven (je-li jimi přejezd 

vybaven), příp. minulo hranici nebezpečného pásma na opačné straně přejezdu. Výstraha musí být 

vždy dávána tak, aby neomezovala provoz na pozemní komunikaci nad dobu nezbytně nutnou k 

zajištění bezpečného průjezdu kolejového vozidla. [12]      

 

Podle druhu přejezdových zařízení mohou být dávány tyto výstrahy [12]: 

 

 Světelná –  dávána dvěma střídavě přerušovanými červenými světly, 

které jsou umístěny vedle sebe a jejich kmitočet je 60 cyklů za minutu; 

 

 Zvuková –  dávána údery návěstního zvonce příp. houkačkou rovněž o 

kmitočtu 60 cyklů za minutu; 

 

 Mechanická  – dávána břevnem závory, které je sklopeno do 

vodorovné polohy vzhledem k ose pozemní komunikace, ale za 

výstrahu lze považovat břevno v době jeho sklápění nebo zvedání. 
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5.1 DRUHY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
 
5.1.1 PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PZZ – RE 
 
 Přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ-RE je reléové zařízení s elektronickými prvky, které je 

určené k zabezpečení úrovňového křížení železniční tratě s pozemní komunikací. Může být použito 

jako přejezdové zařízení [12]: 

 bez závor nebo se závorami, 

 na širé trati nebo v obvodu stanice, 

 na železničních tratích bez elektrické trakce nebo s elektrickou trakcí 

(stejnosměrnou, střídavou). 

Železniční přejezd lze aktivovat pomocí libovolných liniových nebo bodových prvků např. 

počítačů náprav, nebo lze použít povelů ze staničního zabezpečovacího zařízení. Zařízení je umístěno 

na širé trati v tzv. reléovém domku, který obsahuje především napájecí část zařízení, stojanový rám s 

panely tvořenými reléovými obvody, elektronické ovládání světel, mikroelektronické časové jednotky 

a vnitřní část spouštěcích a vypínacích prvků. Součástí reléového domku je vždy uzamykatelná 

skříňka s tlačítky místního ovládání, která je umístěna na vnější straně každého domku. [12] 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 5 - Blokové schéma PZZ – RE [12] 
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5.1.2 PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PZZ – EA 
 

Přejezdové zařízení PZZ-EA je elektronické zařízení, které je určené k zabezpečení 

úrovňového křížení železniční tratě s pozemní komunikací. Toto zařízení lze instalovat jak na širou 

trať, tak i do železničních stanic. [12]        

   

PZZ-EA je možné aktivovat pomocí povelů od staničního zabezpečovacího zařízení nebo 

povelů od bodových a liniových prvků. Informace o stavu přejezdu (otevřeno/zavřeno) je také možné 

přenést na přejezdník nebo krycí návěstidlo. K přenosu indikací a povelů do dopravny se využívá 

přenosová řídicí stanice, kterou lze navázat na staniční zabezpečovací zařízení. PZZ-EA lze po užít ve 

stanicích [12]: 

 které jsou ovládány na základě SZZ bez vlastních zapínacích a 

vypínacích prvků, 

 které jsou ovládány na základě SZZ a od vlastních zapínacích a 

vypínacích prvků. 

 
 

 
Obrázek 6 - Blokové schéma PZZ – EA [12] 
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5.1.3 PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PZZ – AC 
 
 Přejezdové zařízení PZZ-AC je reléové zařízení s elektronickými prvky, které je určené 

k zabezpečení úrovňového křížení železniční tratě s pozemní komunikací. Předpokladem pro použití 

tohoto zařízení je jeho umístění v obvodu dopravny tak, aby byl kryt hlavními návěstidly, které jsou 

závislé na stavu přejezdového zařízení. [12] 

  

Doba zahájení nebo ukončení výstrahy na přejezdu je odvozena od stavu staničního 

zabezpečovacího zařízení a zařízení nemá vlastní zapínací a vypínací prvky. Pro zobrazení stavu PZZ-

AC v dopravně je použito indikačních žárovek na kolejové desce. [12]   

 

 Kontrolní a ovládací obvody PZZ-AC jsou umístěny ve stavědlové ústředně, ostatní obvody, 

např. pro místní ovládání přejezdu jsou umístěny v kabelové skříni, která se nachází v blízkosti 

přejezdu. [12] 

 

 
 

Obrázek 7 - Blokové schéma PZZ – AC [12] 
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Dohledový server DoSPA 
 
 Dohledový server DoSPA je systém, který je určen pro diagnostiku přejezdových světelných 

zabezpečovacích zařízeních (PZS) tím, že umožňuje informovat odpovědného pracovníka o stavu 

PZS. [12]      

 Předností tohoto zařízení je zvýšení dostupnosti a udržovatelnosti přejezdových 

zabezpečovacích zařízení. [12] 

 
 
5.1.4 PŘEJEZDY ZABEZPEČENÉ POUZE VÝSTRAŽNÝM KŘÍŽEM (PZK) 
 
 U tohoto typu zabezpečení není žádné technické zařízení, které by varovalo účastníka 

silničního provozu o tom, že se k přejezdu blíží vlak a zakazovalo by mu vjezd na přejezd. Tento typ 

je pouze označen dopravní značkou - výstražním křížem. Myslím si, že hovořit v tomto případě o 

zabezpečení není na místě, jelikož přejezd je pouze označen. [12] 

 Takovýto typ zabezpečení nesmí být použit na vícekolejných tratích na tratích s traťovou 

rychlostí v přilehlém úseku vetší než 60 km/h, při překročení hodnoty 10 000 u dopravního momentu 

přejezdu. Pokud je přejezd pouze sezóní záležitostí, je na místě, v rámci bezpečnosti, vybavit ho 

uzamykatelnou závorou. [12] 
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Obrázek 8 - Přejezd zabezpečený pouze výstražnými kříži [13]: 

 
5.2 DOPRAVNÍ MOMENT PŘEJEZDU 
 
 Dopravní moment je veličina, kterou se vyjadřuje dopravní intenzita daného přejezdu. 

Dopravní moment se určuje proto, aby se rozhodlo o zabezpečení přejezdu. Pokud je hodnota 

dopravního momentu větší než 10 000, nelze přejezd zabezpečit pouze výstražným křížem. Dopravní 

moment je dán vztahem [12]: 

M = 10. Is.(PV + PP + PPMD),  

kde     

M = dopravní moment přejezdu;                          

Is = intenzita silničního provozu (vozidel za hodinu);                                              

PV = počet pravidelných vlakových jízd v obou směrech za 24 h (vlaků za den)                                

PP = počet posunů v obou směrech za 24 h (posunů za den);                                       

PPMD = prům. počet posunů mezi dopravnami v obou směrech za 24 h (PMD za den)  
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6. ANALÝZA NEHODY PENDOLINA A POLSKÉHO KAMIONU NA 
PŘEJEZDU VE STUDÉNCE 

 
 V této části diplomové práce provedu rozbor nehody Pendolina a polského kamionu na 
přejezdu ve Studénce. Zaměřím se zde i na ovlivnění této nehody, v případě, kdyby byl přejezd 
snímán laserovými čidly, které se v současné době nachází ve fázi testování v provozu. 
 
6.1 NEHODA 
 
6.1.1 Datum, přesný čas a místo 
 
Datum: 22. 7. 2015. 
 
Čas:  7. 41. 49 h. 
 
Dráha:  železniční, kategorie celostátní, Bohumín – Přerov. 
 
Místo: trať 305B Bohumín – Přerov, elektrifikovaná stejnosměrným napětím 3 kV, staniční 

kolej 2, jistebnické zhlaví železniční stanice Studénka, obvod osobní nádraží, 

vícekolejný železniční přejezd P6501 v km 245,044. 

 
GPS:  49°42’29.90715‘‘N, 18°04’15.44528‘‘E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 9 - Nehoda Pendolina na přejezdu ve Studénce [14] 
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Obrázek 10 - Plánek místa vzniku nehody 
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6.1.2 Popis situace 
 

K nehodě došlo dne 22. 07. 2015 na  vícekolejném železničním přejezdu P6501, který se 

nachází na traťi 305B Bohumín – Přerov. Na přejezd vjel nákladní automobil, který byl tvořen 

tahačem návěsů značky SCANIA P124 420 a návěsem KRONE SDP 27. Ten byl naložen 17 paletami 

plechů. Řidič na přejezd vjel v době, kdy to bylo uživatelům pozemní komunikace zakázáno, to 

znamená v době dávané světelné a zvukové výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení. 

Následně bylo vozidlo uzavřeno  mezi proti sobě sklopenými břevny celých závor přejezdového 

zabezpečovacího zařízení ve chvíli, kdy se k železničnímu přejezdu ve směru od železniční stanice 

Jistebník blížil vlak SuperCity Pendolino. Následoval střet, kdy vlak narazil do vozidla. [14] 

Nyní uvedu časovou osu jednotlivých dějů: 

 

7.41.24 h – ve směru od ulice Nádražní (od výpravní budovy železniční stanice Studénka) vjelo na 

železniční přejezd silniční motorové vozidlo i přesto, že činností přejezdového 

zabezpečovacího zařízení byli již 40 s uživatelé pozemní komunikace světelnou výstrahou 

přejezdového zabezpečovacího zařízení varováni, že se k přejezdu blíží vlak [14] 

 

7.41.28 h – po uplynutí vyklízecí doby byla světelná výstraha doplněná mechanickou výstrahou 

přejezdového zabezpečovacího zařízení. Začátek sklápění všech 4 polovičních závorových 

břeven celých závor; [14] 

 

7.41.40 h – Silniční motorové vozidlo zastavilo na železničním přejezdu čelem kabiny tahače 

v průjezdném průřezu staniční koleje 4, zadní nápravou tahače mezi kolejnicemi staniční 

koleje 2; [14] 

 

7.41.40 h – čelo vlaku rychlostí 160 km/h minulo místo vzdálené 383 m před železničním přejezdem, 

ze kterého mohl strojvedoucí nejdříve rozpoznat překážku. [14] 

 

7.41.49 h – čas vzniku nehody – střet vlaku a silničního motorového vozidla. Vlak narazil čelně do 

pravého boku vozidla, do prostoru za kabinou tahače. Kabina i s řidičem se ihned po 

střetnutí s vlakem násilně oddělila od tahače a zůstala stát otočena o 165°. Účinkem 

nouzového brzdění vlaku byla rychlost vlaku snížena na 142 km/h. [14] 
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6.2 Popis uspořádání železničního přejezdu a silnice, zabezpečovacího systému 
 

Mezistaniční úsek Jistebník – Studénka a železniční stanice Studénka leží na dráze železniční, 

kategorie celostátní, která je provozována SŽDC, s. o. Mezistaniční úsek je dvoukolejný, vybavený 

traťovým zabezpečovacím zařízením, trojznakovým automatickým blokem typu ABE – 1 pro 

obousměrný provoz. [14] 

  

Železniční přejezd P6501 převádí pozemní komunikaci, silnici III. třídy č. 46427 ve městě 

Studénka , v úrovni staničních kolejí 1, 2, 4 a spojovací koleje mezi výhybkami č. 105 a č. 6 na 

jistebnickém zhlaví železniční stanice Studénka. Pozemní komunikace umožňuje jízdu uživatelům ve 

městě Studénka z a na silnici II. třídy č, 464, která spojuje města Příbor a Fulnek s možností vyjetí na 

dálnici D1. Silnice III. třídy č. 46427 kříží dráhu pod úhlem 90°. Železniční přejezd je čtyřkolejný, o 

šířce 9,60 m a délce 30,60 m. Přejezdová konstrukce je gumokovová typu STRAIL na betonových 

kolejnicových podporách. Železniční přejezd je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

světelným, typového označení PZZ –EA, kategorie PZS 3ZBI, s celými závorami, kdy poloviční 

závorová břevna se sklápějí proti sobě. Světelné skříně výstražníků jsou typu AŽD 97 –PV, s pozitivní 

signalizací bílým světlem. Přejezdové zabezpečovací zařízení je při správné činnosti staničního 

zabezpečovacího zařízení ovládáno automaticky jízdou drážního vozidla se závislostí na postavení 

hlavních  (vjezdových a odjezdových) návěstidel. Železniční přejezd byl zřízen 1. 1. 1953. Poslední 

významná oprava, která se týkala modernizace přejezdového zabezpečovacího zařízení byla 

dokončena 30. 8. 2002 v rámci modernizace 2. železničního koridoru. Traťová rychlost v železniční 

stanici Studénka a také na přejezdu byla zvýšena z 100 km/h na 160 km/h. [14] 

 

Břevna závor přejezdu jsou lehké konstrukce uzpůsobené k přeražení silničním motorovým 

vozidlem v libovolném místě jízdních pruhů tak, aby při jejich přeražení nedošlo k deformaci nebo 

změně polohy ostatních částí závory. Břevna závor jsou z vnější i vnitřní strany železničního přejezdu 

opatřena červenobílým návěstním nátěrem, který začíná na volném konci břevna červeným pruhem. 

V červených pruzích jsou z vnější i vnitřní strany břevna závor osazena červenými odrazkami. [14] 
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Obrázek 11 - Železniční přejezd ve Studénce [14] 

  
 Pozemní komunikace, silnice III. třídy č. 46427, je před železničním přejezdem, ve směru 

jízdy silničního motorového vozidla po ulici Nádražní, vedena od úrovně výpravní budovy  

železniční stanice Studénka 250  m v přímém úseku souběžně s kolejištěm železniční stanice. Ve 

vzdálenosti 120 m před železničním přejezdem pozemní komunikace zatáčí pod úhlem 90 vlevo. 

Dráhu kříží v úrovni kolejí pod úhlem 90°. Za železničním přejezdem je pozemní komunikace vedena 

v mírném směrovém oblouku vpravo a v pokračování přímého směru v ulici 2. května. Provoz na 

pozemní komunikaci, silnici III. třídy č. 46427, není, ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., 

pro vyjmenovaná silniční motorová vozidla omezen. Svítí-li na světelné skříni výstražníků 

přerušované bílé světlo signálu (pozitivní signál) přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí řidič, ve 

smyslu § 28 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet 

rychlostí nejvýše 50 km /h, přičemž nesmí dobu přejíždění železničního přejezdu zbytečně 

prodlužovat. Prostor železničního přejezdu je za zhoršené viditelnosti osvětlen umělým osvětlením 

železniční stanice. Vlastníkem pozemní komunikace, silnice III. třídy č. 46427, před a za přejezdem, 

je Moravskoslezský kraj. [14] 

 
6.2.1 Systém zajištění bezpečnosti 

  
 Provozovatel dráhy a dopravce mají přijatý systém zajišťování bezpečnosti na základě 

ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. [14] 
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 Drážní dopravu v železniční stanici Studénka a také na železničním přejezdu, řídí traťový dispečer 

1B Centrálního dispečerského pracoviště Přerov, z jednotného obslužného pracoviště Centrálního 

dispečerského pracoviště Přerov, dispečerského sálu č. 2. [14] 

 

Činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení ve směru jízdy vlaku od železniční stanice 

Jistebník po traťové koleji 2 je za normálního (bezporuchového) stavu automatická v závislosti na 

jízdě vlaku. Na přejezdové zabezpečovací zařízení je zřízena závislost hlavního (vjezdového) návěstidla 

2L, kdy lze návěst dovolující jízdu na tomto hlavním návěstidle rozsvítit pouze v případě, je-li přejezdové 

zabezpečovací zařízení schopno předepsaným způsobem varovat uživatele pozemní komunikace před 

příjezdem vlaku na přejezd. Při vjezdu vlaku, jedoucího ve směru od železniční stanice Jistebník po 

traťové koleji 2, do obvodu přejezdu, tj. na začátek ovládacího obvodu přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, který se nachází 3008 m před přejezdem, je přejezdové zabezpečovací zařízení uvedeno do 

stavu výstraha. Uživatelé pozemní komunikace jsou světelnou výstrahou – světelným signálem S14a 

„Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení“ a 

zvukovou výstrahou – charakteristickým přerušovaným zvukovým signálem nezáměnného významu 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením varováni, že se k přejezdu blíží vlak  tak, aby i nejdelší a 

nejpomalejší silniční vozidlo uživatele pozemní komunikace (jízdní souprava o délce 22 m jedoucí 

rychlostí 5 km/h), resp. chodec s vozíkem (o délce 3 m jdoucí rychlostí 3 km/h), který se při spuštění 

výstrahy nachází 1 m před výstražníkem,  minul závorové břevno za přejezdem dříve, než se její 

břevno začne sklápět. [14] 

 
Tabulka 3 - Údaje o železničním přejezdu ve Studénce 

Údaje o vícekolejném železničním přejezdu P6501 v souladu s  ČSN 34 2650 
Vyklízecí doba 44 s 

Předzváněcí doba 18 s 
Doba sklopení závor 6 s 

Sklápění závor Současně proti sobě 
Odchylka přenosu informací mezi technologiemi 

staničnímm zabezpečovacím zařízením a 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

+ 2 s 

 
Strojvedoucí je při řízení vlaku, ve smyslu § 35 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 266/1994 Sb., 

§ 35 odst. 1 vyhlášky č. 173/1995 Sb. a příslušných ustanovení předpisu SŽDC D1 a předpisu ČD 

V2, povinen řídit vlak jen ze stanoviště, z něhož je nejlepší rozhled, zpravidla z čelní kabiny 

strojvedoucího ve směru jízdy, z vedoucího drážního vozidla pozorovat trať a návěsti a jednat podle 
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zjištěných skutečností a za jízdy nepřekročit nejvyšší dovolenou rychlost, stanovenou jízdním řádem 

nebo nařízenou omezenou rychlost. [14] 

 

Uživatelé pozemní komunikace jsou na železniční přejezd, ve směru jízdy po ulici Nádražní od 

výpravní budovy železniční stanice Studénka, upozorněni svislými dopravními značkami. [14] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 12 - Plánek ulice Nádražní s vyznačením dopravním značením 
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ŽP P6501 je označen dvěma svislými dopravními značkami A 32b „Výstražný kříž pro 

železniční přejezd vícekolejný“ umístěnými vpravo i vlevo pozemní komunikace, pod kterými jsou na 

společném sloupku umístěny světelné skříně výstražníků přejezdového zabezpečovacího zařízení, doplněné 

tabulkou „Pozor vlak“.[14] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrázek 13 - Výstražník se značkami [14] 

Uživatelé pozemní komunikace, tj. také i řidiči, si před přejezdem musí, v návaznosti na § 27 odst. 

1 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., ve smyslu § 28 odst. 1 zákona č.  361/2000 Sb., počínat zvlášť 

opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda můžou přejezd bezpečně přejet tak, aby na přejezdu nemuseli 

zastavit, stát. Podle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 361/2000 Sb. pak účastníci silničního provozu 

nesmí vjíždět na přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu 

přejezdového zabezpečovacího zařízení, resp. je-li dávána přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku. 

[14] 
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Obrázek 14 - Značení přejezdu na ulici Nádražní [14] 

 

Svítí-li na světelných skříních výstražníků přerušované bílé světlo signálu (pozitivní signál) – S 

14b „Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení“, smí řidič, ve smyslu § 28 

odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., 50 m před přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h, 

přičemž nesmí dobu přejíždění ŽP zbytečně prodlužovat. Nesvítí-li na světelných skříních výstražníků 

žádné světlo signálu (S 14a ani S 14b) smí řidič, ve smyslu § 28 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., 50 m 

před přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 30 km/h, přičemž nesmí dobu přejíždění přejezdu 

zbytečně prodlužovat. [14] 

 

          Obdobná pravidla, stanovující podmínky pro jízdu silničního vozidla přes ŽP, platí také v 

Polské republice, tzn. v domovské zemi řidiče silničního motorového vozidla. Základní výstrahou 

přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného doplněného závorovými břevny jsou také dvě 

červená přerušovaná světla světelných skříní výstražníků a závorová břevna jsou doplňkovou 

výstrahou. Řidič byl rovněž na přejezd upozorněn dopravním značením umístěném na ulici Nádražní, 

ze které na přejezd vjížděl. K záměně značení rovněž nemohlo dojít, protože je dáno Vídeňskou 

úmluvou o silničním provozu z roku 1968, která stanovuje usnadnění mezinárodního silničního 

provozu a zvýšení bezpečnosti na silnicích přijetím jednotných pravidel silničního provozu. [14] 
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6.3  Technické parametry zúčastněných vozidel 
 
6.3.1 Drážní vozidlo 

 
Obchodní název vlaku je SC Pendolino, kategorie SuperCity. Je určen k přepravě cestujících. 

V době nehody cestovalo ve vlaku 135 lidí. Vlak je tvořen elektrickou třísystémovou jednotkou řady 

680 s aktivním naklápěním vozových skříní. 

 Elektrická jednotka řady 680 je vybavena třemi brzdovými systémy, a to pneumatickou třecí 

kotoučovou brzdou s elektropneumatickým a pneumatickým ovládáním, elektrodynamickou brzdou a 

elektromagnetickou kolejnicovou brzdou. 

 Pro přehled uvádím technické údaje (Tabulka č.4) dané výrobcem Fiat Ferroviaria, který 

v současné době patří ke  skupině Alstom. 

 

Tabulka 4  -Technické údaje Pendolina [14] 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Délka vlaku 185 m 
Počet náprav 28 

Hmotnost 412 t 
Požadovaná brzdící % 153 

Skutečná brzdící % 194 
Chybějící brzdící % 0 

Počet trakčních jednotek 2 
Počet trakčních motorů na jednotku 4 

Naklápěcí systém  hydraulický  
Maximální rychlost 230 km/h 

Maximální rychlost v ČR 160 km/h 
Maximální úhel naklápění 8 

Rychlost naklápění 4°/s 
Detekce oblouku Akcelerometry a gyroskopy 

Zabezpečení v případě výpadku proudu 2 úplné oblouky 
Zrychlení při rozjezdu 0,41 m/s2 

Maximální nekompenzované zrychlení na 
úrovni tratě 

1,8 m/s2 

Maximální nekompenzované zrychlení na 
úrovni cestujícího 

0,8 m/s2 

Trolejové napětí 
=3kV 

~15 kV 16 2/3 Hz 
~25 kV 50 Hz  



52 
 

Trvalý výkon 3920KW (4MW) 
Maximální tažná síla na obvodu hnacích kol 200 (212) kN 

Rozchod 1435 mm 
Minimální poloměr oblouku 190 m 

Vnitřní šířka kabiny strojvedoucího 2,46 m 
Brzdný výkon                              

(z maximální rychlosti 230 km/h) 
Provozní brzdění               

(elektrodynamické +pneumatické) 
Brzdná dráha 

2065 m 

Brzdný výkon                              
(z maximální rychlosti 230 km/h) 

Nouzové  brzdění         
(elektromagnetické +pneumatické) 

Brzdná dráha 

1764 m 

Výška podlahy od temena kolejnice 1255 mm 
Vytápění Elektrické teplovzdušné 

Další vybavení 

Úplná klimatizace 
Nouzové větrání 

8 toalet 
1 toaleta pro tělesně postižené 

Systém zobrazování venkovní trasy 
Telekomunikační systém GSM –R 
Zabezpečovací systém ATLAS 200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Obrázek 15  -Schéma hlavového drážního vozidla [14] 
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6.3.2 Silniční motorové vozidlo 
 

Nákladní vozidlo, které nedovoleně vjelo na přejezd bylo tvořeno tahačem SCANIA R124 420 

s návěsem KRONE SDP 27. Hmotnost tahače byla 7,955 t a návěsu 7,400 t. Vozidlo bylo naloženo 

hliníkovými a nerezovými plechy, které byly uloženy na 17 dřevěných paletách o hmotnosti nákladu 

17,985 t. Celková hmotnost vozidla tedy činila 33,330 t a jeho délka byla přibližně 16 m. Podrobnější 

technické údaje uvádím níže (Tabulka č. 2) poskytnuté výrobcem Scania Czech republic, s.r.o. 

 
Tabulka 5  -Technické údaje silničního motorového vozidla 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
HLAVNÍ KONFIGURACE 

Motor DC12 23 
Převodovka GRS900 
Rozvodovka R780 

Převodový poměr nápravy 2,59 
Rozměr hnacího kola 315/70R22.5 

Koeficient odporu vzduchu 0,724 
MAXIMÁLNÍ VÝKON 

Max. hp na tunu 10,5 
Nejnižší rychlost couvání 2,4 km/h 

Stoupavost 19,5 % 
Stability Acc. to EC 1230/2012 14,7 % 

Schpnost rozjezdu 15,5 % 
VÝKON PŘI CESTOVNÍ RYCHLOSTI 

Maximální zatížení 40 000 kg 
Cestovní rychlost 89 km/h 
Průměrná rychlost 75,9 km/h 

Čas 277 min 
Zařazený stupeň 12=6H 
Otáčky motoru 1243 ot/min 

Stoupavost 1,0 
Zrychlení z 0 km/h na cestovní rychlost 96 s 

VÝŠKA 
Střecha 3784 mm 
Rám: 

Přední náprava 
Zadní náprava 

 
949 mm 
981 mm 
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6.4 Intenzita provozu uzlu železničního přejezdu P6501 a silnice III. třídy č. 46427 
 
 Železniční přejezd ve Studénce na Novojičínsku patří k nejvytíženějším přejezdům v České 

republice. Nachází se na hlavním tahu mezi Ostravou a Prahou.  

 Podle dokumentace provozovatele dráhy činí intenzita silniční dopravy 3761 vozidel za 24 

hodin při průměrné intenzitě provozu na dopravních kolejích 307 vlaků za 24 hodin.  

Na základě těchto dat lze určit dobu, jak dlouho jsou tam během dne spuštěny závory. 

Vyklízecí doba přejezdu vzhledem k jeho délce a traťové rychlosti na přejezdu, v souladu s čl. B.3 Přílohy 

B (normativní) ČSN 34 2650, činí 44 s. Dále podle Zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku 

mimořádné události, která byla zpracována Drážní inspekcí je předzváněcí doba pro břevno závory před 

přejezdem 18 s a doba sklápění závor činí 6 s. Doba sklápění těchto břeven nesmí být, ve smyslu čl. 

4.1.4.4 ČSN 34 2650, delší než 10 s. Nutno uvažovat také o časové odchylce +2 s, která je zapříčiněna 

přenosem informací mezi technologiemi staničním zabezpečovacím zařízením a přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením. Tato časová odchylka je rovněž uvedena ve Zprávě výsledcích šetření příčin a 

okolností vzniku mimořádné události, která byla zpracována Drážní inspekcí.  

Sečtením vyklízecí doby, předzváněcí doby, doby sklopení závor a časové odchylky dostáváme 

čekací dobu řidiče před přejezdem. Výsledek je dán vztahem (1): 

 
(1) čř = + + +  čř = 44 + 18 + 6 + 2 

  čř =  ; kde 
 
tv vyklízecí doba  44 s 
tp předzváněcí doba 18 s 
tz doba sklopení závor 6 s 
tod časová odchylka 2 s 
 
Dobu, jak dlouho jsou během dne spuštěny závory získáme vynásobením průměrné intenzity provozu na 

dopravních kolejí a čekací doby řidiče. To je dáno vztahem (2): 

 

(2) = ∗ čř 
 = 307 ∗ 703600  

 = ,  ; kde 
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Iv  Intenzita provozu na dopravních kolejích 307 vlaků 

tčř Čekací doba řidiče    70 s 

 

 

  Na základě výpočtů byla určena doba, jak dlouho jsou během dne spuštěny závory. Tato doba činí 5 

hodin 58 minut a 12 sekund. Tento výsledek utvrzuje tvrzení, že se jedná o jeden z nejfrekventovanějších 

přejezdů v České republice. 

 

6.5 Právní úprava 
 

Podle Zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události, kterou vytvořila 

Drážní inspekce, byla určená technická zařízení světelného zabezpečovacího zařízení Studénka a 

přejezdového zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu P6501 v době vzniku nehody, v souladu s 

§ 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 266/1994 Sb., provozovatelem dráhy provozována s platnými průkazy 

způsobilosti a v technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti a nevykazovaly poruchový 

stav. Jízda vlaku v traťovém úseku Jistebník – Studénka a v železniční stanici Studénka byla dne 22. 

7. 2015 zabezpečena v souladu s právními předpisy a technologickými postupy provozovatele dráhy, 

a to tak, že Jízda vlaku byla dovolena návěstí „Volno“ návěstěnou hlavním (vjezdovým) návěstidlem 

2L žst. Studénka situovaným vpravo, traťová kolej 2. Tato návěst dovolovala strojvedoucímu vlaku 

jízdu, přičemž jízdu vlaku neomezovala a přikazovala mu jet nejvýše traťovou rychlostí, jejíž hodnota v 

tomto konkrétním případě byla 160 km/h. [14] 

 

Strojvedoucí vlak řídil, pozoroval trať a návěsti v souladu s § 35 odst. 1 písm. e) vyhlášky 

č. 173/1995 Sb. z kabiny strojvedoucího hlavového drážního vozidla, tj. ze stanoviště 

strojvedoucího, ze kterého byl nejlepší rozhled. 

Strojvedoucí vlaku přijížděl k železničnímu přejezdu rychlostí 160 km/h, kdy v souladu s § 35 odst. 

1 písm. i) vyhlášky č. 173/1995 Sb. nepřekročil nejvyšší dovolenou rychlost vlaku, která byla 160 

km/h. V čase 7,88 s před vznikem nehody, čelo vlaku minulo místo vzdálené 383 m před 

železničním přejezdem, ze kterého mohl strojvedoucí nejdříve rozpoznat silniční motorové 

vozidlo, které se nacházelo na přejezdové vozovce železničního přejezdu. Strojvedoucí, podle 

svého vyjádření, někdy v té době manipuloval s pákou regulace tahu, kterou navolil jízdu výběhem. 

Důvodem bylo omezení traťové rychlosti z hodnoty 160 km/h  na hodnotu 150 km/h. Strojvedoucí 
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na zjištěné silniční motorové vozidlo, které se nacházelo na železničním přejezdu jednal, dle 

vyjádření svědků, obsloužením příslušných ovládacích prvků, jejichž prostřednictvím byla dána 

zvuková návěst „Pozor“ zvukem houkačky hlavového drážního vozidla, a obsloužením ovládače 

brzdiče, který přestavil do polohy rychločinné brzdění, čímž strojvedoucí zavedl nouzové brzdění 

vlaku. Následkem toho tj. 3,78 s po projetí místem, ze kterého mohl strojvedoucí nejdříve 

rozpoznat silniční motorové vozidlo nacházející se na přejezdové vozovce železničního přejezdu, 

a 5,1 s před vznikem nehody, začal být tlak vzduchu v potrubí průběžné samočinné tlakové 

brzdy vlaku snižován. Z uvedeného vyplývá, že strojvedoucí vlaku, v souladu s § 35 odst. 1 písm. f) 

vyhlášky č. 173/1995 Sb. pozoroval trať a jednal podle zjištěných skutečností, a to včas a správně. 

[14] 

 

Drážní vozidla  vlaku byla  v  době  vzniku  nehody  dopravcem  při  provozování  drážní 

dopravy  používána,  v  souladu  s  §  35  odst.  1  písm.  d)  zákona  č.  266/1994  Sb., v 

technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti. [14] 

 

  Zaměstnavatelé zajistili podmínky pro odpočinek před směnou a v průběhu směny v 

souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., resp. s nařízením vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví 

odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. [14] 

 

Zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravce se podrobovali pravidelným lékařským 

prohlídkám v souladu s ustanovením vyhlášky č. 101/1995 Sb., případně vyhlášky č. 16/2012 Sb. 

Jejich zdravotní stav a osobní situace, které by mohly mít vliv na vznik nehody, včetně fyzického a 

psychického stresu, nebyly zjištěny. [14] 

 

Čl. 4.1.4.5 a Příloha B (normativní) ČSN 34 2650, platné v době modernizace přejezdového 

zabezpečovacího zařízení v roce 2002, resp. čl. 5.1.4.5 a Příloha B (normativní) ČSN 34 2650 ed. 2, 

platné v době vzniku nehody, umožňují, aby u železničního přejezdu zabezpečeného přejezdového 

zabezpečovacího zařízení světelného doplněného mechanickou výstrahou – sklápěnými, sklopenými a 

zvedanými břevny závor, bylo břevno závory před železničním přejezdem sklápěno dříve než břevno 

závory za železničním přejezdem. Musí však být splněna podmínka, že povel ke sklápění břevna závory za 

železničním přejezdem nesmí být vydán dříve, než pro břevno závory před železničním přejezdem v 

témže jízdním pruhu. U přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného s celými závorami, pokud 

břevno závory před železničním přejezdem nezasahuje současně do jízdního pruhu pro opačný směr 
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jízdy, tzn. také na železniční přejezd P6501, lze takové břevno závory sklápět již po uplynutí 

předzváněcí doby, tj. doby, za kterou nejdelší a nejpomalejší silniční vozidlo uživatele pozemní 

komunikace mine závoru před železničním přejezdem. Prioritní užití postupného (sekvenčního) sklápění 

závorových břeven ČSN 34 2650, resp. ČSN 34 2650 ed. 2, ani jiný právní předpis nestanovují. [14] 

 

Podle Zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události 

zpracovanou drážní inspekcí by v případě železničního přejezdu P6501 při aplikaci postupného 

(sekvenčního) sklápění polovičních břeven celých závor byl činností přejezdového zabezpečovacího 

zařízení vydán povel ke sklápění pravých břeven celých závor před železničním přejezdem již po 

uplynutí předzváněcí doby pro břevna závor před železničním přejezdem, tzn. po uplynutí 18 s. 

Vzhledem k času ovlivnění přejezdového zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu P6501 jízdou 

vlaku by byl činností přejezdového zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu P6501 po uplynutí 

předzváněcí doby vydán povel ke sklápění pravých břeven celých závor před železničním přejezdem, 

tzn. k doplnění světelné a zvukové výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení mechanickou 

výstrahou 47 s před vznikem nehody. Pravá břevna celých závor by byla sklopena přes pravé jízdní pruhy 

pozemní komunikace před železničním přejezdem 41 s před vznikem nehody a 16s před vjetím silničního 

motorového vozidla na železniční přejezd. Ve skutečnosti byl v době jízdy vlaku činností přejezdového 

zabezpečovacího zařízení vydán  povel ke sklápění všech polovičních břeven celých závor, a tím k 

doplnění světelné a zvukové výstrahy přejezdového zabezpečovacího zaízení mechanickou výstrahou, až 

po uplynutí vyklízecí doby, tj. o 26 s později než v případě uvažovaného postupného(sekvenčního) 

sklápění závorových břeven. Protože nelze prokazatelným způsobem zjistit chování, reakci řidiče 

silničního motorového vozidla na sklopené pravé poloviční břevno celých závor před železniční 

přejezdem P6501, tj. zda by před sklopeným břevnem závory zastavil nebo by ani mechanickou 

výstrahu přejezdového zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu nerespektoval a vzhledem k tomu, 

že právní předpisy a normy nestanovují povinnost přednostního užití postupného (sekvenčního) sklápění 

závorových břeven, nelze uvedené posuzovat v příčinné souvislosti se vznikem nehody. [14] 
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6.5.1 Porušené právní předpisy během nehody 
 

Na základě vyšetřování nehody bylo Drážní inspekcí zjištěno porušení následujících 
právních předpisů [14]: 
 
 § 6 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., kde je uvedeno: 
„Při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní 
doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích.“; 
 
 § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., kde je mj. uvedeno: 
„Řidič nesmí zastavit a stát 
g) na železničním přejezdu, … .“; 
 
 § 28 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno: 
„Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se 
přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.“; 
 
 § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno: 
„Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, 
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu 
přejezdového zabezpečovacího zařízení, 
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku 
přejezdového zabezpečovacího zařízení“. 
 

 
 

6.6 Závěr 
 
6.6.1 Příčiny nehody 
 
           Příčinou nehody srážky Pendolina a polského kamionu ve Studénce bylo nedovolené vjetí 

nákladního automobile na železničním přejezdu P6501 v době, kdy to bylo uživatelům pozemní 

komunikace zakázáno, to znamená v době dávané světelné a zvukové výstrahy přejezdového 

zabezpečovacího zařízení, kdy se k železničnímu přejezdu blížil vlak. Dále řidič silničního 

motorového vozidla nerespektoval světelné výstrahy, dávané dvěma červenými střídavě 

přerušovanými světly a zvukové výstrahy dávané charakteristickým přerušovaným zvukovým 

signálem nezaměnného významu. Jako přispívající faktor nehody je nepřeražení sklopeného 

závorového břevna přejezdového zabezpečovacího zařízení v situaci uzavření silničního motorového 

vozidla mezi sklopenými závorovými břevny před příjezdem vlaku. [14] 
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6.6.2 Opatření 

 

             Z veřejně dostupných zdrojů a podle Drážní inspekce provozovatel dráhy v současné době 

řeší otázku zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Jedná se o laserová čidla, která by měla 

detekovat překážku na železničním přejezdu před vjezdem vlaku na přejezd. Nicméně toto opatření 

má několik nevýhod. Jednak by proudloužilo dobu uzavření železničního přejezdu, jednak je v 

rozporu s pravidlem, které je obsaženo v § 6 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., to znamená, že na 

železničním přejezdu má drážní doprava přednost před provozem na pozemní komunikaci. Je tedy na 

místě upozornění, že systém může být zneužit ze strany neukázněných řidičů způsobem, jako je 

nedovolené vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to činností přejezdového zabezpečovacího 

zařízení zakázáno. 

 

6.6.3 Doporučení 

 

              Na základě zkoumání této probletiky bych v první řadě viděla jako přínos změnu české 

technické normy ČSN 34 2650 ed. 2 “Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací 

zařízení”, v platném znění, ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky. U železničních 

přejezdů, které jsou zabezpečovány světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením doplněným 

celými závorami, jenž se sklápějí polovičními břevny závor současně proti sobě a jenž 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.  

 

 Další navrhovaná změna, která se rovněž týká výše uvedené české technické normy, tj. 

ČSN 34 2650 ed. 2 “Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení”, v 

platném znění, rovněž ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky, by byla v nátěru na 

vnitřní straně břeven celých závor, který je v současné době červenobílý, což z psychologického 

hlediska evokuje zákaz. Nátěr by mohl být doplněn zvýrazněním nebo nápisem, který by nabádal 

řidiče , jenž se ocitnou v uzavřeném železničním přejezdu, k přeražení břeven závory. 

 

 V souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., o system bezpečnosti provozování 

dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách, v platném znění, a 

čl. 25 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES, ze dne 29. 4. 
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2004, v platném znění, zvýšení povědomí řidičů, když se ocitnou v situaci uzavření na železničním 

přejezdu břevny závor a zvýšit informovanost, která se týká přeražení břeven. V souvislosti s výše 

uvedenou přílohou upravit využití kamer k prevenci a řešení chování nezodpovědných řidičů a v 

neposlední řadě take zvýšení sankcí. 

 

 V těchto výše uvedených doporučeních vidím zvýšení úrovně bezpečnosti drážní dopravy a 

snížení počtu nezodpovědných řidičů. 

 

 

6.6.4  Rozsudek 

  

Podle Rozsudku jménem republiky (Číslo jednací: 20 T 200/2015 – 2428) rozhodl Okresní 

soud v Novém Jičíně v hlavním líčení, které se konalo dne 24. února 2016 tak, že obviněný jako řidič 

motorového vozidla nerespektoval ustanovení silničního zákona – zákona č. 361/2000 Sb., zejména 

zákaz daný § 29 odst. 1 písm. a, b), a § 28 odst. 1 daného zákona, 

tedy 

z nedbalosti způsobil obecné ohrožení tím, že vydal lidi v nebezpečí smrti, těžké újmy na zdraví a cizí 

majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčinil vážnou dopravní nehodu, takový čin 

spáchal proto, že porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona, způsobil takovým činem 

škodu velkého rozsahu, těžkou újmu na zdraví a smrt, 

čímž spáchal 

přečin obecného ohrožení z nedbalosti podle § 273 odst. 1, 2 písm. b), 3 písm. b), 4 trestního zákoníku 

a odsuzuje se 

podle § 273 odst. 4 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 8 (osmi) let a 6 (šesti) 

měsíců. 

 

Podle § 56 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku se pro výkon trestu zařazuje do věznice 

s dozorem. 

 

Podle § 73 odst. 1,3 trestního zákoníku se mu ukládá trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu 

řízení motorových vozidel na 10 (deset) let. 

 

 Kompletní znění rozsudku je v Příloze B této práce. 
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6.7  Důsledky nehody srážky Pendolina a polského kamionu ve Studénce v 
případě, že by byl strojvedoucí varován laserovým čidlem 
 
 Nehoda ve Studénce byla, dá se říci, spouštěcím mechanizmem pro zavedení 

laserových čidel, které detekují překážku na přejezdu a varují tak strojvedoucího vlaku o 

nebezpečí. O kolik by se tedy prodloužil čas, kdyby byl strojvedoucí čidlem varován a o kolik 

by se změnila rychlost nárazu? 

 

 Ze Zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události 

zpracovanou Drážní inspekcí víme, že silniční motorové vozidlo zastavilo na železničním 

přejezdu v 7:41:40. V tu chvíli by již čidlo varovalo strojvedoucího, že se na přejezdu nachází 

překážka. Řidič začal nouzově brzdit v 7:41:43. Z toho vyplývá, že by to věděl o 3 s dříve. 

 

 Nyní na základě výpočtu zjistíme, jak by se změnila rychlost nárazu. Z technických 

parametrů Pendolina víme, že brzdná dráha při nouzovém brzdění z   230 km/h je 1764 m. 

Trojčlenkou tedy určíme brzdnou pro 160 km/h, což je maximální traťová rychlost v České 

republice a Pendolino v tomto úseku této rychlosti dosáhlo. Nejprve si převedeme km/h na 

m/s: 

 
230 km/h  → 63,89 m/s 
 
160 km/h  → 44,44 m/s 
 
    63,89 m/s 1764 m 
    44,44 m/s x 

 
 = 44,44 ∗ 176463,89 = 1227  

 
 
Teď lze určit brzdné zrychlení, když víme dráhu a rychlost ze vztahu (5.2): 
 

       = = , = 27,61    (5.2) 

 
pak 

            = = ,, = −1,61 /                              (5.3) 

 
            = − ∗                                               (5.4) 
             = 44,44 − (−1,61 ∗ 9) 
             = ,  /  
 



62 
 

Vlak v době nehody narazil čelně do vozidla rychlostí 142 km/h. pokud by byl strojvedoucí 

varován laserovým čidlem, byla by rychlost nárazu 107,8 km/h. Z toho lze usoudit, že rychlost je 

nižší, nicméně si myslím, že následky by byly stejně fatální jako kdyby strojvedoucí varován nebyl.  

 

 Podle mého názoru by se mělo více uvažovat nad tím, jak zamezit řidičům vjezd na přejezd 

v případě, že blikají červená světla než monitorovat přejezd, jestli se na něm nachází překážka. Jako 

řešení, možná i daleko levnější, bych viděla zařízení, kdy se z vozovky vysune betonová zábrana 

několik centimetrů nad povrch vozovky a zamezila by tak vjetí na přejezd, když je do činnosti 

uvedeno zabezpečovací zařízení. 

 
 

7. STANOVENÍ VZORCE BEZPEČNOSTI PRO ŽELEZNIČNÍ 
PŘEJEZD STUDÉNKA 
 
7.1 VSTUPNÍ DATA 
 
7.1.1 INTENZITY PROVOZU PŘES ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD 
 
 V první řadě bylo nutné pro potřeby výpočtu zjistit intenzity jak železničního, tak 

silničního provozu v obou směrech přes přejezd P6501 v železniční stanici Studénka. Data 

byla poskytnuta SŽDC, s. o. a Drážní inspekcí. Obě intenzity jsou uvedeny v tabulce č. 6: 

 
Tabulka 6 - Intenzity provozu 

Intenzity provozu přes přejezd P6501 v železniční stanici Studénka 

Železniční intenzita provozu 
Osobní vlaky Nákladní vlaky 

159 vlaků 148 vlaků 
Silniční intenzita provozu 3761 automobilů 

     
 
Poté byly intenzity odhadem rozvrženy do denních dob. Jako špičkové hodiny, tedy kdy je 

největší hodinová intenzita dopravy, byly určeny 7., 8. a 9. hodina ráno a 16., 17. a 18. hodina 

podvečer, vzhledem k tomu, že se lidé prostřednictvím tohoto přejezdu dopravují do města za 

prací či vzděláním. V úvahu je také brán fakt, že se železniční nákladní doprava uskutečňuje 

zpravidla ve večerních a nočních hodinách. Rozložení intenzit zobrazují následující grafy: 



63 
 

 

 
Obrázek 16 - Graf rozložení intenzit – železniční provoz 

 

 
Obrázek 17 -Graf rozložení intenzit – silniční provoz 
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7.1.2 ROZMĚRY PŘEJEZDU 
  
 Železniční přejezd ve Studénce je čtyřkolejný, o šířce 9,60 m a délce 30,60 m. 
  

 
Obrázek 18 - Rozměry přejezdu 

 
7.1.2 VÝPOČET DOBY UZAVŘENÍ PŘEJEZDU V ZÁVISLOSTI NA TYPU VLAKU 
 
 Pro určení doby uzavření přejezdu v závislosti na typu vlaku je nutné brát v úvahu 

uzavření přejezdu v důsledku blížícího se vlaku, tj. 70 s. Detailně uvádí níže uvedená tabulka 

č. 2. 

Tabulka 7 - Údaje o železničním přejezdu 

Údaje o vícekolejném železničním přejezdu P6501 v souladu s  ČSN 34 2650 
Vyklízecí doba 44 s 

Předzváněcí doba 18 s 
Doba sklopení závor 6 s 

Sklápění závor Současně proti sobě 
Odchylka přenosu informací mezi technologiemi 

staničnímm zabezpečovacím zařízením a 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

+ 2 s 

Celkem 70 s 
 
 

Dále pak údaje pro 2 typy vlaků, z nichž lze určit dobu přejezdu vlaku přes přejezd. Údaje 

jsou rovněž pro přehlednost uvedeny v tabulkách. U osobního vlaku jsou parametry vztaženy 
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na elektrickou dvoupodlažní jednotku City Elefant Českých drah. V případě nákladního vlaku 

byly průměrné parametry sděleny společností ČD Cargo, a.s. 

 
Tabulka 8 - Parametry osobního vlaku City Elefant 

Parametry osobního 
vlaku City Elefant 

 
Obrázek 19 - City Elefant 

 
Délka 79,2 m 

Průměrná rychlost 80 km/h 
Délka přejezdu 30,60 m 

 
 
 

Tabulka 9 - Parametry nákladního vlaku 

Parametry nákladního vlaku 
Délka lokomotivy 16,8 m 

Délka jednoho nákladního vagónu 12,74 m 
Průměrný počet vagónů 30 vagónů 

Průměrná rychlost 60 km/h 
Délka přejezdu 30,60 m 

 
Z výše uvedených parametrů lze určit dobu, která je zapotřebí pro překonání přejezdu určitým 

typem vlaku. Vycházíme ze vztahu: 

 

                                                              =                            (7.1) 

kde: s  dráha [m] 
 v  rychlost [m/s] 
 
 
 
Pro nákladní vlak: 
 = = , ( ∗ , ) ,, = 25,77 ≅                                                             (7.2) 
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Pro osobní vlak: 
 = = , ,, = 4,9 ≅                                                                                (7.3) 

 
 
Celková doba uzavření přejezdu je, v případě nákladního vlaku po sečtení doby uzavírání 

přejezdu (70 s) a doby nutné pro překonání přejezdu vlakem (26 s), 96 s. U osobního vlaku 

pak 75 s. 
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7.1.3 VÝPOČET DÉLKY FRONTY AUTOMOBILŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ PŘEJEZDU 
V ZÁVISLOSTI NA TYPU VLAKU 
 
 V době, kdy je přejezd uzavřen, k němu přijíždějí automobily a vytváří se fronta. Na 

základě rozložení intenzit vozidel a době uzavření přejezdu v závislosti na typu vlaku lze určit 

počet vozidel ve frontě. 

Tabulka 10 - Rozložení intenzit vozidel 

Rozložení intenzit vozidel 
Hodina Počet automobilů 
1. hod 3 
2. hod 5 
3. hod 9 
4. hod 11 
5. hod 68 
6. hod 110 
7. hod 476 
8. hod 456 
9. hod 331 
10. hod 59 
11. hod 65 
12. hod 76 
13. hod 83 
14. hod 92 
15. hod 218 
16. hod 448 
17. hod 383 
18. hod 429 
19. hod 193 
20. hod 138 
21. hod 55 
22. hod 35 
23. hod 13 
24. hod 5 

 
 
Výpočet bude demonstrován pro 15. hodinu. V případě, že se k přejezdu bude blížit nákladní 

vlak, výpočet délky fronty bude vypadat následovně: 

 = ∗ =                                                                                                 (7.4) 

 
Pro osobní vlak pak: = ∗ =                                                                                                 (7.5) 
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Poté lze určit čas, kdy poslední automobil opustí přejezd. K času je nutné připočítat i reakční 

doby předchozích automobilů. Reakční doby byly generovány náhodně prostřednictvím 

Excelu. V případě prvních stojících automobilu ve frontě byly hodnoty reakční doby 

generovány z intervalu (2 – 5 s), protože prvnímu vždy trvá rozjezd déle, než dalšímu 

automobilu ve frontě, který v ní je delší dobu, tam byly uvažovány reakční doby v intervalu  

(1 – 4 s). 

 

 
9,60 m – šířka přejezdu 

 
 

 
 
        5s       3s    1s            2s         2s      2s 

 

                    
              6 m – délka automobilu 
        1,5 m – vzdálenost 1. auta před přejezdem 

 

Obrázek 20 - Schéma fronty 

 
Nyní lze pro každý automobil vypočítat, za jak dlouho překoná přejezd s uvažovaným 

zrychlením 2 m/s2. U posledního automobilu je ještě navíc uvažována rezerva 4,5 m. Pro 

výpočet doby uvažujeme vztah (7.6): 

 

             = ∗                                            (7.6) 

 
 
Nyní sečteme čas posledního vozidla včetně jeho reakční doby spolu s reakčními dobami 

ostatních vozidel, z čehož vyplývá celková doba fronty: 

 
   =  í + ∑           (7.7) 
 
   = 8,8 + 13 = ,  
 
Na základě toho můžeme ze vztahu (7.8) určit počet aut v době fronty Af pro 15. hodinu: 
 

                                  = č  . ∗    (7.8) 
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                                             = ∗ , = ,   
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PŘÍLOHY 
 
PŘÍLOHA A: Doplňující údaje k silničnímu motorovému vozidlu 
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PŘÍLOHA B: Kompletní znění rozsudku nehody polského kamionu a Pendolina na přejezdu 
ve Studénce 

 

Číslo jednací: 20 T 200/2015 - 2428 
 
 
 
 

 
 
 

ČESKÁ REPUBLIKA  
 

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 

 
 

Okresní soud v Novém Jičíně rozhodl v hlavním líčení konaném dne 24. února 2016, 
v senátě složené z předsedy senátu Mgr. Jaromíra Pšenici a přísedících Mgr. Ireny Hanákové 
a Aloise Jaroně, t a k t o :  
 
Obžalovaný 
 
 

Sławomir Wojciech  S o n d a j , 
 

polského státního příslušníka, nar. 24.8.1965 v Bydgoszczi, trvale bytem Bydgoszcz, 
Bronikowskiego 9, Polsko, řidiče u fy MAWI - Marta Witek se sídlem v Polsku, t.č. ve vazbě 
ve VV Ostrava,  
 

j e   v i n e n ,  ž e 
 
dne 22. 7. 2015 v 07.42 hod. ve Studénce, obvod Okresního soudu v Novém Jičíně, na silnici 
č. III/46427 jako řidič nákladní soupravy – tahače zn. Scania polské rz: CBY18YJ s návěsem zn. 
Krone polské rz: CBY61AR vykonávající pracovní jízdu pro svého zaměstnavatele – MAWI - 
Marta Witek, převoz nákladu z Polska do Maďarska, při jízdě po ulici Nádražní ve směru na 
ulici 2. května v místě železničního přejezdu č. P6501 vjel se soupravou na železniční přejezd 
v době, kdy již více než 30 sekund byla dávána výstraha přejezdového zabezpečovacího 
zařízení a to dvěma červenými střídavě přerušovanými světly a přerušovaným zvukem 
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zvonku, následně v době, kdy se již se soupravou nacházel na železničním přejezdu a došlo 
ke sklopení závor, na přejezdu se soupravou zastavil a cca 6 sekund s ní stál v kolejišti, poté 
jen mírně popojel ve směru jízdy ke sklopené závoře k ulici 2. května, přičemž s větší částí 
soupravy zůstal stát v kolejišti celostátní elektrifikované dvojkolejné železniční trati č. 305B a 
do soupravy narazila po druhé staniční koleji přijíždějící vlaková souprava ČD Expres č. 512 
Pendolino jedoucí z výchozí stanice Bohumín do cílové stanice Františkovy Lázně, v níž se 
nacházelo 141 osob (135 cestujících a 6 členů posádky), kdy strojvůdce soupravy Pendolino 
Jan Černý v reakci na v kolejišti stojící nákladní soupravu za použití rychlobrzdy stačil snížit 
rychlost jízdy vlaku z 160 km/h na nárazovou rychlost 142 km/h, při které přední část 
soupravy Pendolino narazila do pravého boku nákladní soupravy v místě za kabinou řidiče, 
která se odtrhla od podvozku a zůstala i s řidičem na železničním přejezdu, zbytek nákladní 
soupravy byl tlačen před vlakovou soupravou až do prostoru konce druhého nástupiště 
železniční stanice Studénka, kde došlo k zastavení vlakové soupravy, přičemž kromě osob 
nacházejících se ve vlaku byly v bezprostředním ohrožení života též osoby nacházející se 
v bezprostřední blízkosti železniční tratě, zejména pracovníci SŽDC provádějící údržbu 
železničního svršku, neboť po střetu a při následném tlačení nákladní soupravy před vlakem 
odlétávaly části vlaku, nákladní soupravy a nákladu až desítky metrů daleko, 
 
přičemž v důsledku srážky vlaku s nákladní soupravou došlo k úmrtí 3 osob sedících v prvním 
voze vlakové soupravy a to Romana Kobeláka, nar. 1976, Ivo Petra, nar. 1966 a Pavla 
Ruckého, nar. 1951,    
 
dále nejméně 5 osob – strojvůdce a 4 cestující sedící v prvním voze vlakové soupravy utrpělo 
těžká zranění, a to 
 
Jan Černý zlomeninu 3. - 12. žebra vlevo, dislokace respirační insuficience, zlomeninu 10. – 
11. žebra vpravo, pneumothorax oboustranný, traumatický hemothorax vlevo, kontuzi plic 
oboustrannou, traumatický šok, podkožní emfysem zad a hrudní stěny – analogie 50 %, 
zlomeninu obratle C7 – oblouk a tělo bez posunu, zlomeninu příčných výběžků Th9,Th10 
vlevo, tříštivou frakturu L1 s prominencí do páteřního kanálu, zlomeninu příčných výběžků 
L1-L3, pohmoždění bederní míchy, hematom pre a paravertebrálně – analogie, tříštivou 
zlomeninu ramének stydké kosti vpravo s posunem, tříštivou frakturu krčku femuru vlevo, 
luxaci kyčelního kloubu vlevo, ventrální, ztrátové poranění LDK mezi kyčlí a kolenem, 
zlomeninu pravé stehenní kosti tříštivou, zlomeninu dolního konce pravé holenní kosti, 
otevřenou, nitrokloubní, drtivé poranění bérce (12x14x10 cm, ke kosti) tržně zhmožděnou 
ránu hráze – analogie s poraněním konečníku, tříštivou zlomeninu pravé vřetenní kosti 
s dislokací, poranění lumbosakrální nervové pleteně, poúrazovou infekci rány pravého bérce, 
přičemž z pohmoždění míšního konu při zlomenině bederního obratle a poúrazové poruchy 
bederně- křížové pleteně vyplynula trvalá obrna svěračů konečníku i obrna močového 
měchýře a tento zdravotní následek je velmi pravděpodobně neodstranitelný.  
 
Milada Kramná úrazový a krvácivý šok, na hlavě nitrolební krevní výron pod tvrdou plenu 
mozkovou vlevo, pod pavoučnicí v obou temenních krajinách a v levé temenní krajině, 
zlomeninu nosních kostí s krevními výrony do kostních dutin, četné drobné tržně zhmožděné 
rány obou očnic, na trupu sériovou zlomeninu 1. - 8. žebra vpravo, zlomeninu 1., 3. a 4. žebra 
vlevo, krevní výron a úrazové vniknutí vzduchu do pravé pohrudniční dutiny, zhmoždění 
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pravé plíce, zhmoždění a roztržení pravého laloku jaterního s léčením a omezením na 
obvyklém způsobu života po dobu 3-5 měsíců,     
 
Petra Feberová tržně zhmožděné rány levého obočí délky 4 cm a pravého lokte délky 5 cm, 
zlomeninu zadní hrany jamky levého kyčelního kloubu a vykloubení levého kyčelního kloubu 
s léčením a omezením na obvyklém způsobu života po dobu 3 měsíců,     
 
David Chmelař tříštivou otevřenou zlomeninu horního konce levé pažní kosti s posunutím 
úlomků, podvrtnutí krční páteře, řeznou ránu za levým uchem s vniknutým skleněným 
střepem a vniknutím skleněného střepu do spojivky pravého oka s léčením a omezením na 
obvyklém způsobu života po dobu 3 měsíců,        
 
Drahomíra Kudrnová, nar. 1976, zlomeninu střední části levé pažní kosti s posunutím úlomků 
s léčením a omezením na obvyklém způsobu života po dobu 3 měsíců,        
 
a dalších nejméně 21 osob – cestujících z vlaku a pracovníků SŽDC provádějících práce 
v blízkosti železniční tratě utrpělo zranění středně těžká a lehká a to Petra Cwiková, Petr 
Zahradník, Ilona Dobromila Pelikánová, Hynek Orság, Dana Korečková, Ondřej Bílý, Viktor 
Haladěj, Drahomíra Kudrnová, nar. 1950, Jaromír Židek, Zuzana Skopalová, Petr Kubečka, Jan 
Vágner, Jan Majer, Dita Sněhotová, Jan Zetocha, David Augustin, Simona Oleszová, Petra 
Hlaváčová, Roman Šlosarčík, Adam David Svoboda, Yvona Šiklová,  
 
dále při nehodě došlo ke vzniku majetkových škod, a to nejméně  
 
na zařízení železniční stanice Studénka a kolejovém svršku a dalším majetku SŽDC s.o. v 
předběžně vyčíslené výši 6.265.826,11 Kč,  

 
na vlakové soupravě Pendolino a souvisejících nákladech společnosti ČD a.s. v předběžně 
vyčíslené výši 153.604.433,- Kč,  
 
na vybavení JLV a.s. škoda ve výši 160.891,51 Kč,   
 
přičemž obviněný jako řidič motorového vozidla nerespektoval ustanovení silničního zákona 
– zákona č. 361/2000 Sb., zejména zákaz daný § 29 odst. 1 písm. a, b), a § 28 odst. 1 daného 
zákona,      
  

t e d y  
 
z nedbalosti způsobil obecné ohrožení tím, že vydal lidi v nebezpečí smrti, těžké újmy na 
zdraví a cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčinil vážnou dopravní 
nehodu, takový čin spáchal proto, že porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona, 
způsobil takovým činem škodu velkého rozsahu, těžkou újmu na zdraví a smrt,     

 
č í m ž    s p á ch a l 

 
přečin obecného ohrožení z nedbalosti podle § 273 odst. 1, 2 písm. b), 3 písm. b), 4 trestního 
zákoníku, 
 



76 
 

a    o d s u z u j e    s e 
 
podle § 273 odst. 4 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 8 (osmi) let a 6 
(šesti) měsíců. 
 
Podle § 56 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku se pro výkon trestu zařazuje do věznice 
s dozorem.  
 
Podle § 73 odst. 1,3 trestního zákoníku se mu ukládá trest zákazu činnosti, spočívající 
v zákazu řízení motorových vozidel na 10 (deset) let.  
 
 
 
Podle § 129 odst. 2 trestního řádu tento rozsudek neobsahuje odůvodnění, když se po jeho 
vyhlášení státní zástupce i obžalovaný vzdali odvolání, prohlásili, že netrvají na vyhotovení 
odůvodnění a obžalovaný zároveň prohlásil, že si nepřeje, aby v jeho prospěch podaly 
odvolání jiné oprávněné osoby. 
 
 
P o u č e n í:         Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě 8 dnů od doručení 

jeho písemného vyhotovení, ke Krajskému soudu v Ostravě, 
prostřednictvím podepsaného soudu. 

 
Státní zástupce a obžalovaný mohou podat odvolání pro nesprávnost 
kteréhokoli z výroků, poškozený, který uplatnil nárok na náhradu 
škody, pro nesprávnost výroku o náhradě škody. Odvolání je vždy 
možno podat též proto, že takový výrok učiněn nebyl, nebo i proto, že 
bylo porušeno ustanovení o řízení, jež předcházelo rozsudku. 

 
Odvolání musí být ve stanovené zákonné lhůtě řádně odůvodněno tak, 
aby z něho bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké 
vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. 
Z odvolání státního zástupce musí být patrno, zda se podává, byť i z 
části ve prospěch nebo neprospěch obžalovaného.  
 

Okresní soud v Novém Jičíně  
dne 24. února 2016 

 
Mgr. Jaromír Pšenica, v.r. 

předseda senátu 
Za správnost vyhotovení:  
Žárská Martina DiS.  
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