
Zbytečná smrt na kolejích 

Rozhovor s ….. Mgr. Petrem Šťáhlavským, mluvčím ČD 

Na kterém místě došlo k neštěstí?  
Bylo to hlavní koleji od Prahy na Ústí nad Labem, u druhého nástupiště (třetí od budovy), po 
které projíždějí vlaky rychlostí až 80 km/h. Dívka přecházela koleje na konci nástupiště. 
Nehody se účastnil nákladní expresní vlak dopravce ČD Cargo, který místem projížděl 
povolenou rychlostí cca 80 km/h. 

K usmrcení při přecházení kolejí zde však nedošlo poprvé… 

Zhruba před dvěma měsíci byl na stejném místě (jen v sousední koleji, vlakem v opačném 
směru, a v ranních hodinách) usmrcen muž. Po této nehodě jsme varovali před přecházením 
kolejí a na místě patroluje velmi často policie. Na české železnici dochází k usmrcení osoby 
cca tří až šesti osob týdně. Velmi často jde o důsledek riskantního chování a zakázaného 
vstupu do kolejiště. Je třeba si uvědomit, že vlaky jsou dnes velmi rychlé a tišší než v 
minulosti. I při zdánlivě malé rychlosti 80 km/h ujede vlak každou vteřinu 22 metrů, za 
minutu je to cca 1300 metrů. Brzdná vzdálenost takového vlaku je i při použití rychlobrzdy 
stovky metrů. Každý nepovolený vstup do kolejiště je tedy hazard se životem, přesto že si 
každý myslí, že jemu se nic stát nemůže. Poroto je vstup do kolejiště obecně zakázaný.  
 
O disciplíně cestujících se v Kralupech hovořit nedá … 

Denně si cestu přes koleje zkracují stovky lidí, a to i přesto, že u všech přechodů jsou 
výstražné cedule zakazující cestujícím přecházet koleje, a přesto že na místě velmi často v 
různou denní dobu provádí kontroly Policie ČR a neukázněné cestující pokutuje. Ráno jde 
např. o desítky dětí, které směřují od vlaků zřejmě do nedalekého gymnázia a obchodní 
akademie na ulici Jana Palacha, mnoho mladých i starších cestujících. Šokující je, že přes 
koleje dokonce chodí maminky s kočárky a malými dětmi. Na zákaz přecházení kolejí bývají 
cestující upozorňováni staničním rozhlasem.  
I přes opakované kontroly a pokutování přecházení kolejí ze strany Policie ČR nemám pocit, 
že by přes koleje chodilo znatelně méně lidí. Nedovedu si představit razantnější postup než 
právě častou přítomnost policie, která je v posledních týdnech na místě skutečně velmi často 
a ze strany policie jde určitě o jedno z nejčastěji kontrolovaných míst - přechodů kolejí - na 
železnici v celém Středočeském kraji.      
 
Jinak bych upozornil, že přesto, že místo je vnímáno jako přehledné a může se tak zdát 
většině lidí, kteří přechod nezákonně využívají, názor železničářů, kteří jsou proškoleni v 
pohybu v kolejišti je opačný. Jak vyšetřující inspektoři, tak železničáři, kteří místo znají a se 
kterými jsem se o tom bavil, nepovažují přechody přes koleje v Kralupech za přehledné 
místo. Naopak! Místo je v oblouku, je zde více kolejí. Oblouk mizí za protihlukovými zdmi a 
střechami domů, opačným směrem brání ve výhledu nástupiště a stavby na nástupišti. Vlaky 



zde mohou jet rychlostí až 80 km/h, to je 22 metrů za sekundu, resp. za minutu ujedou cca 1 
300 metrů. Zkušení železničáři tak považují toto místo naopak za rizikové, kde je nutné dbát 
obzvlášť zvýšené pozornosti.  
 

Děkuji za rozhovor! Radka Saláková, 16.2.2011 

 


