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D R Á Ž N Í   Ú Ř A D 
Tisková zpráva 10. března 2017 

 

DÚ: NĚKTEŘÍ LIDÉ SI STÁLE PLETOU KOLEJIŠTĚ S PĚŠÍ ZÓNOU 

 

Ačkoliv mají cestující a obecná veřejnost zakázaný vstup do kolejiště, vyjma oficiálních míst pro přechod, přesto 

se najdou mezi nimi lidé, kteří zákonné omezení porušují a ohrožují tím bezpečnost nejen svou, ale i 

železničního provozu. Za rok 2016 Drážní úřad projednával 338 přestupků, ve kterých bylo celkově uloženo 

pokut za 133 400 Kč. Náklady na správní řízení v těchto případech činily 17 200 Kč. Dalších 131 přestupků 

s pokutami za 11 600 Kč bylo odloženo, zastaveno nebo postoupeno k dořešení jiným úřadům. 

 

Přestože zákon o dráhách jasně zakazuje pohyb osob v kolejišti, případně na dalších místech, která jsou pro 

širokou veřejnost vyloučena, najdou se tací, kteří si z toho moc těžkou hlavu nedělají. Nerespektování těchto 

pravidel může mít ovšem fatální následky. Blíží-li se vlak k osobě, která nemá v kolejišti co pohledávat, zažívají 

strojvedoucí doslova infarktové situace. Na rozdíl od těchto „pochůzkářů“ totiž vědí, že zákony fyziky nelze 

obelstít. Mnohatunový kolos řítící se nemalou rychlostí má brzdnou dráhu i několik set metrů, v opravdu vysokých 

rychlostech nezřídka klidně i přes kilometr. 

 

I když je všeobecně známo, že se po kolejích nechodí, někteří lidé si, zdá se, dosud stále pletou kolejiště s 

chodníkem. Po tramvajových kolejích ve městě se také nikdo nepohybuje, je to zkrátka nebezpečné. Proto 

bychom uvítali, kdyby si tito hazardéři uvědomili možné tragické následky dříve, než k nim skutečně dojde. 

 

Přehled přestupků řešených Drážním úřadem v letech 2015 a 2016: 

 2015 2016 

Počet řešených 

přestupků 

Celková vyměřená 

pokuta 

Počet řešených 

přestupků 

Celková vyměřená 

pokuta 

Přestupků celkem 367 119 400 469 145 000 

Vyřešeno 

z toho nařízena exekuce 

229 

143 

82 800 

67 400 

338 

200 

133 400 

79 100 

Odloženo, zastaveno, 

postoupeno 
166 36 600 131 11 600 
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