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POSUDZOVANIE RIZÍK V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE  
Zdeněk Dvořák, Zoran Čekerevac, Naďa Živanovič*) 

Anotácia: 
Článok opisuje skúsenosti autorov v problematike posudzovania rizík, jeho cieľom je definovanie 
priestoru pre prípravu spoločného výskumného projektu zameraného na problematiku hodnotenia 
rizík v železničnej doprave. 
 
This paper describes the authors experience in the area of risk evaluation; its purpose is to define 
the space for the preparation of a joint research project focused on the issue of risk assessment for 
rail transport. 

Úvod 
 Rozvoj spoločnosti, technického a technologického pokroku je úzko 
spätý s problematikou rizík. Oblasť posudzovania rizík je v poslednom období 
veľmi aktuálna. To súvisí najmä s veľkými prírodnými katastrofami, 
s teroristickými útokmi a so zlyhaním technických a technologických systémov. 
Medzinárodná spolupráca medzi Slovenskom a Srbskom sa dotýka aj 
problematiky skúmania rizík v doprave. V nadväznosti na predchádzajúce 
spoločné projekt uvažujeme o príprave ďalšieho projektu zameraného na 
problematiku posudzovania rizík v železničnej doprave. 

Metodológia posudzovania rizík v železničnej doprave 
 Problematika posudzovania rizík v železničnej doprave je z vedeckého 
pohľadu nová. Rozvoj železničnej dopravy v 19. a 20. storočí priniesol celý rad 
originálnych inžinierskych technických riešení, tie boli skôr orientované na 
manažment bezpečnosti a spoľahlivosť (pozri [2], s.136 - 206). Nástup 
informačnej spoločnosti na začiatku 21. storočia priniesol novú dimenziu do 
problematiky rizík, počnúc skúmaním individuálneho a spoločenského rizika, 
cez definovanie akceptovateľných rizík až po vytváranie knižníc opatrení 
a podporných znalostných systémov (pozri [1]). 

Proces riadenia rizík v železničnej doprave je nutné rozdeliť do 
viacerých čiastkových činností. Prvým krokom uvedeného procesu musí byť 
definovanie objektu skúmania, ďalej nasleduje identifikácia zdrojov ohrozenia, 
po ktorej začína samotná analýza rizík. Pre realizáciu týchto základných 
činností je potrebné vybrať najvhodnejšiu metódu (metódy)  hodnotenia rizík 
pre správnu identifikáciu zdrojov ohrození (pri identifikácii je možné vychádzať 
aj z potrebných a dostatočne  podrobných štatistických údajov pre daný 
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systém) a vykonania analýzy rizika v potrebnom rozsahu vo vzťahu k systému. 
Kľúčovou otázkou pre analýzu rizika je vyriešenie voľby výberu najvhodnejšej 
metodiky hodnotenia rizík.  
 

Metódy pre hodnotenie rizík podľa spôsobu vyjadrenia veličín a hodnôt, 
s ktorými sa pri analýze pracuje, je možné členiť na metódy: 

• kvalitatívne,  
• kvantitatívne, 
• semikvantitatívne, (pozri [2], s.231-241). 

 
Počiatky skúmania rizík sú späté s kvalitatívnymi metódami. Dnes 

v súvislosti s vývojom expertných informačných systémov prichádzajú do 
popredia semikvantitatívne a kvantitatívne metódy. Taktiež je možné metódy 
rozdeliť do troch kategórii (pozri [2], s.231): 

• deterministické – založené na kvantifikácii následkov zlyhania;  
• pravdepodobnostné (probabilistické) – založené na pravdepodobnosti 

alebo frekvencii zlyhaní;  
• kombinácia deterministického a pravdepodobnostného prístupu.  

 
Obdobie ostatných rokov (2009-2011) je zaujímavé publikovaním 

vysokého počtu nových titulov zameraných na metodiky hodnotenia 
a posudzovania rizík vo všetkých sférach obchodu, výroby a služieb, pozri 
obr. 1.  

 

        
Obr.2 Tituly vydané pre oblasť hodnotenia rizík  

Aktuálne úlohy v oblasti posudzovania rizík v železničnej 
doprave 

Význam hodnotenia rizík je zrejmý aj z aktivít jednotlivých orgánov 
Európskej únie a Medzinárodnej železničnej únie. Výsledkom uvedeného 
úsilia bolo definovanie Spoločnej bezpečnostnej metódy (ďalej CSM), platné 
pre železničné spoločnosti s účinnosťou od 1.7.2012. Európska železničná 
agentúry aktuálne vydala dva doplňujúce dokumenty: 

• Príručku na uplatňovanie nariadenia o CSM, 
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• Zbierku príkladov posudzovania rizík a niektorých možných nástrojov na 

podporu nariadenia o CSM. 
 

Cieľom CSM je udržanie a zvyšovanie úrovne bezpečnosti v železničnej 
doprave. Uplatnenie zásad - kódexu správnej praxe, porovnanie s 
referenčným (podobným) systémom, jednoznačného odhadu rizík. 
Významných cieľom je harmonizovať - procesy riadenia rizík, výmenu 
informácií o bezpečnosti s cieľom zaistiť bezpečnosť rozhraní medzi 
subsystémami a zaistiť dôkazy o použití systému riadenia rizík. 

Významný rozdiel v uplatňovaní technickej normy STN 01 0380 a CSM 
je vo vlastnej analýze rizík. Kým technické norma pre túto oblasť nešpecifikuje 
konkrétny postup, CSM  ponúka výber zásad pre jej uplatnenie, pozri obr.2. 

 
  Obr.2  Schéma riadenia rizík v rámci Spoločnej bezpečnostnej metódy zdroj:[12] 

Záver 
 Priestor v zborníku konferencie LOGVD 2011 je obmedzený a preto 
bude podstatná časť problematiky vysvetlená v rámci vystúpenia na 
konferencii. Vlastný publikovaný článok mal za cieľ predstaviť predmetnú 
problematiku a byť podporou pre pripravovaný spoločný slovensko-srbský 
výskumný projekt. Po skúsenostiach z predošlého projektu s názvom 
„Operatívne plánovanie železničnej dopravy v krízových situáciách“, ktorý bol 
riešené v rokoch 2008-2010, je záujem na nasledovnú výzvu pripraviť nový 
návrh spoločného projektu. 
 

♦♦♦ 
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