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V posledním období dochází k častým případům napadení a zranění 

zaměstnanců vlakového doprovodu.  K nejzávažnějšímu případu došlo dne 

1.11.2010 na vlaku R 207, kdy po fyzickém útoku cestující bez jízdního dokladu 

byla těžce zraněná průvodčí.  Upozorňujeme proto zaměstnance na tento 

negativní vývoj a nařizujeme dbát následujících doporučení a nařízení. 

Při styku s cestující veřejností, zejména při provádění kontroly jízdních 

dokladů, je třeba vždy dbát bezpečnosti nejen cestujících, ale i své vlastní, a to 

hlavně v případech, kdy se zaměstnanec vlakového doprovodu dostává do 

kontaktu s osobou bez platného jízdního dokladu, s pachatelem přestupku nebo 

trestného činu. 

UUUUpozorňujemepozorňujemepozorňujemepozorňujeme na nutnost taktického postupu při prováděném opatření  na nutnost taktického postupu při prováděném opatření  na nutnost taktického postupu při prováděném opatření  na nutnost taktického postupu při prováděném opatření 

protprotprotproti cestujícím, kteří porušili SPPOi cestujícím, kteří porušili SPPOi cestujícím, kteří porušili SPPOi cestujícím, kteří porušili SPPO,,,,    např. cestujícímu bez platného jízdního 

dokladu.  Není taktické před takovou osobou přivolávat policisty nebo hrozit 

jejich přivoláním.  I když se jedná o psychicky velmi náročnou situaci, je třeba 

v  rámci vlastní ochrany zachovat klid, zvážit si další postup a konat tak, aby 

tento cestující předem nevěděl, jak se bude situace vyvíjet, tzn. nečinit opatření 

v  jeho blízkosti.  Opačné jednání je kontraproduktivní a může vyvolat jednak 

agresi proti vlakovému doprovodu a jeho napadení, jakož i útěk tohoto 

cestujícího z vlaku před příjezdem Policie ČR, např. za zneužití záchranné brzdy. 

V případě, že dojde ke zranění zaměstnanců ČD nebo cestujících je třeba 

postupovat v souladu s ustanoveními předpisu ČD KC1 a jeho příloh. 

Vyrozumění Policie ČR Vyrozumění Policie ČR Vyrozumění Policie ČR Vyrozumění Policie ČR v případě, že je třeba jejího zákroku nebo asistence 

ke zjištění totožnosti cestujícího (např. cestujícího bez platné jízdenky, který 

odmítá prokázat svoji totožnost k následnému vymáhání jízdného), je třeba je třeba je třeba je třeba 

provádět vždy cestou tísňoprovádět vždy cestou tísňoprovádět vždy cestou tísňoprovádět vždy cestou tísňového volání Pvého volání Pvého volání Pvého volání Policie olicie olicie olicie ČRČRČRČR (tel. (tel. (tel. (tel.    158)158)158)158),,,, nikoli cestou 

výpravčích, územních útvarů policie nebo dispečerského aparátu ČD apod. 

Totéž platí i pro vyrozumění složek integrovaného záchranného systému 

nebo rychlé záchranné služby v případě potřeby jejich zákroku.  Vždy je třeba 

prioritně volat příslušnou linku tísňového volání. 

V této souvislosti ukládám uložit do paměti služebních mobilních telefonů 

zaměstnanců vlakového doprovodu čísla tísňových volání:  112 (IZS),  155 (RZS),  

158 (PČR) a 150 (HZS ČR), a to nejlépe jako tzv.“rychlou volbu“. 
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Upozorňuji, že v Upozorňuji, že v Upozorňuji, že v Upozorňuji, že v případě zranění osoby je vždy prioritní jpřípadě zranění osoby je vždy prioritní jpřípadě zranění osoby je vždy prioritní jpřípadě zranění osoby je vždy prioritní její předání ejí předání ejí předání ejí předání 

záchranné službě a záchranné službě a záchranné službě a záchranné službě a ochrana života a zdravíochrana života a zdravíochrana života a zdravíochrana života a zdraví,,,, nikoli případné zpoždění vlaku.  nikoli případné zpoždění vlaku.  nikoli případné zpoždění vlaku.  nikoli případné zpoždění vlaku.     

V  případě zranění způsobeného jinou osobou je nutné přivolat Policii ČR 

a umožnit jí provést zákrok, včetně poskytnutí potřebné součinnosti. 

Pro prevenci    trestné činnosti jsou důležitá Oznámení o závadáchOznámení o závadáchOznámení o závadáchOznámení o závadách, 

zpracovávaná členy vlakového doprovodu.  Tato Oznámení musí mít odpovídající 

vypovídací hodnotu z důvodu jejich vyhodnocování odpovědnými orgány 

Generálního ředitelství ČD a jako poznatková základna pro Policii ČR.  Oznámení 

je třeba sepisovat co nejkonkrétněji, objektivně, s konkrétním určením místa 

a  popisem osob podezřelých z páchání trestné činnosti.  Je třeba vynechat 

emotivní projevy, polopravdy, příp. vlastní pocity a názory na práci Policie ČR. 

Z výše uvedených důvodů nařizuji, aby obsah Oznámení o závadách 

kontrolovali, před jejich odesláním, příslušní vedoucí pracovníci RCVD nebo jimi 

pověřené osoby a v případě zjištěných nedostatků je vraceli k doplnění nebo 

k přepracování. 

 


