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Evropský železniční model kultury bezpečnosti 2.0: Složky
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Základní bloky bezpečnosti: Klíčová slova

Informovanost o rizicích Pracovní podmínky Analýza Vize bezpečnosti

Přístup založený na
dotazování Podávání zpráv Učení se od druhých Rozhodování
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Odolnost Složitost systému Zlepšování Přidělování zdrojů



Základní bloky bezpečnosti: Atributy

Jednotlivci na všech úrovních se 
vyhýbají osidlům spokojenosti, 

zpochybňují předpoklady a 
povzbuzují ostatní k protinázorům a 

tyto názory zvažují.

Jednotlivci na všech
úrovních jsou si vědomi
hlavních rizik a toho, že

osobně přispívají k 
bezpečnosti.

Rozvíjí se schopnost
bezpečného fungování v 
neočekávaných situacích.

Informovanost o 
rizicích

F1.1

OdolnostF1.2

Přístup založený na
dotazování

F1.3

Organizace si je vědoma
toho, že pracovní

podmínky, například časová
tíseň, pracovní vytížení a 

únava, ovlivňují bezpečné
chování.

Organizace si je vědoma toho, 
že její technologie a systémy

jsou složité a mohou
nepředvídatelným způsobem

selhat.

Běžný očekávaný výkon a 
mimořádné odchylky od 
něj jsou rozpoznávány a 
nahlášeny. Zavádějí se 

opatření, jejichž cílem je 
identifikovat a zmírnit

organizační mlčení.

Pracovní podmínkyF2.1

Složitost systémuF2.2

Podávání zprávF2.3

Hlášení jsou systematicky
analyzována s cílem určit

faktory, které by umožnily
organizační učení a 

zlepšování.

Zpětná vazba týkající se 
bezpečnosti je 
považována za

příležitost, jak zlepšit
výkonnost, a je 

využívána.

Organizace aktivně
vyhledává příležitosti k 

učení.

AnalýzaF3.1

ZlepšováníF3.2

Učení se od druhýchF3.3

Organizace rozvíjí a 
realizuje vizi bezpečnosti, 
aby podpořila naplňování

podnikatelských cílů.

Jednotlivci na všech
úrovních jsou přesvědčeni, 

že bezpečnost a provoz jsou
nerozlučně spjaty.

Bezpečnost je při
přidělování zdrojů

prvořadým hlediskem.

Vize bezpečnostiF4.1

Přidělování zdrojůF4.2

RozhodováníF4.3
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Kulturní aktivátory: Klíčová slova

INTERAKCE FORMALIZACE ŠÍŘENÍ POSILOVÁNÍ

Týmová práce a 
spolupráce

Úlohy a povinnosti Komunikace Být příkladem

Mezilidské hodnoty Koncepce organizace Řízení kompetencí
Zásahy vedoucích

pracovníků

Regulační vztahy Systémy organizace Sociální dovednosti
Odborné znalosti v 

oblasti lidských i
organizačních faktorů



Kulturní aktivátory: Atributy

Spolupráce v rámci celé 
organizace je rozvíjena tak, aby 

provoz byl bezpečný.

Bylo dosaženo shody a přijetí v 
otázce úloh, povinností a 

orgánů.

Informace o bezpečnosti jsou
volně sdíleny uvnitř

organizace i mimo ni.

Vedoucí pracovníci se 
chovají tak, aby v oblasti

bezpečnosti stanovili
standard.

INTERAKCE FORMALIZACE ŠÍŘENÍ POSILOVÁNÍ

Týmová práce a 
spolupráce

E1.1

Celou organizací se prolíná
důvěra, respekt a otevřenost, 

které charakterizují vztahy
uvnitř organizace na všech

úrovních.

Struktury organizace
podporují udržitelný a 

bezpečný výkon.

Řízení kompetencí zajišťuje, 
aby pracovní síla byla

informovaná.

Vedoucí pracovníci zajišťují, aby 
pobídky, sankce a odměny

upevňovaly chování a výstupy, 
které podporují naplňování vize

bezpečnosti.

Byly navázány fungující
regulační vztahy, které zajišťují, 
že odpovědnost za bezpečnost

nese provozní organizace.

Procesy, nástroje a 
dokumentace podporují

udržitelný a bezpečný
výkon.

Vůdčí dovednosti a 
dovednosti netechnické

povahy v oblasti
bezpečnosti jsou

systematicky rozvíjeny.

Během zpracování návrhu a 
zavádění změn jsou

systematicky zohledňovány
lidské a organizační faktory, 

včetně zkušeností z první linie
provozu.

Úlohy a povinnostiE2.1 KomunikaceE3.1 Být příklademE4.1

Mezilidské hodnotyE1.2 Koncepce organizaceE2.2 Řízení kompetencíE3.2
Zásahy vedoucích

pracovníků
E4.2

Regulační vztahyE1.3 Systémy organizaceE2.3 Sociální dovednostiE3.3

Odborné znalosti v 
oblasti lidských i

organizačních faktorů
E4.3



Making the railway system work better for society.

Discover our job opportunities on era.europa.eu

Follow us on             ERA_railways
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