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Stav zabezpe čení železni čních p řejezdů v ČR (2005)
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Počty nehod a rozd ělení ob ětí podle druhu zabezpe čení 
(2005)
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Aspekty vztahu nehodovosti a druhu zabezpe čení

• Dominantní počty nehod i obětí jsou na přejezdech 
zabezpečených PZZ (převážná část dopravního výkonu), 
což však není argument proti snaze o lepší kvalitu 
zabezpečení.

• Zdánlivě malý počet obětí vzhledem k velkému počtu 
přejezdů zabezpečených jen výstražným křížem není dán 
vysokou bezpečností, ale spíše velmi slabými 
charakteristikami provozu a nízkými traťovými rychlostmi.

• Závory nejsou všelékem, ale při správném užití mohou 
velmi pomáhat prevenci nehodovosti.



Běžné zabezpečení přejezdu v ČR - silnice



Běžné zabezpečení přejezdu v ČR - silnice



Běžné zabezpečení přejezdu v ČR – účelová kom. 



Běžné zabezpečení přejezdu v ČR – účelová kom. 



Běžné zabezpečení přejezdu v ČR – účelová kom. 



Běžné zabezpečení přejezdu v ČR – účelová kom. 



Nepatrná intenzita provozu, ale p řesto… 



Kvalitní, ale v ČR menšinové zabezpe čení závorami



Renesance závor na n ěkterých lokalitách



Nehody na železni čních p řejezdech
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Nehody na železni čních p řejezdech
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Bezpečnost na p řejezdech

• v roce 2005 registrováno 249 střetnutí a 52 usmrcení,

• každá pátá (!) nehoda končí smrtí někoho z účastníků,

• trend nehodovosti je celkově stagnující, místy rostoucí,

• veřejnost vnímá přejezdy jako problém (též díky 
velkému zájmu médií), 

• ČD (resp. SŽDC) nemají velký zájem o analýzu a 
hledání sanačních opatření s argumentem, že téměř 
všechny nehody zaviní řidiči silničních vozidel.



Příklady rizik (faktor ů přispívajících ke vzniku nehod)

• Špatné rozhledové poměry (rozpor rychlosti a rozhledu)

• Chybějící příčné prvky připomínající nutnost zastavení

• Urychlující podélné linie, průhled daleko za přejezd

•Nevhodné úhly křížení a překážky v rozhledu

• Nízké slunce (kritický směr východ-západ)

• Chybějící kontrast přejezdu, který zaniká např. v zástavbě

• Vedení přerušované čáry (falešný pocit bezpečí)

• Povrch přejezdu se neodlišuje od přilehlých úseků



Příklady faktor ů usnad ňujících      
vznik nehod na p řejezdech 



Rozhled řidi če neodpovídá tra ťové rychlosti



Rozhled řidi če neodpovídá tra ťové rychlosti



Rozhled řidi če neodpovídá tra ťové rychlosti



Překážky v rozhledu



Překážka v rozhledu



Překážky v rozhledu



Překážky v rozhledu



Jedna z tragédií…



Objekt p řitahující pozornost a omezující rozhled



Průhled, chyb ějící závory, liniové prvky 



Psychologický konflikt s dopravním zna čením



Průhled, chyb ějící p říčné prvky, zastaralé výstražníky



Průhled, chyb ějící p říčné prvky, p řejezd zaniká



Průhled, chyb ějící p říčné prvky



Průhled, chyb ějící p říčné prvky, riziko fantomu



Špatný rozhled, chyb ějí závory, nevhodné pozadí



Dopravní zna čení zakryté zelení



Špatný fyzický stav dopravního zna čení, špatné umíst ění



Psychologický konflikt dopravního zna čení



Vedení p řerušované čáry, chyb ějící p říčné prvky



Nevhodný úhel k řížení



Nedostate čné zabezpečení, malý čekací prostor



Nedostate čné zabezpečení, malý čekací prostor



Nedostate čné zabezpečení, malý čekací prostor



Nedostate čné zabezpečení, složitá situace



Kolizní diagram (tříleté období)



„Neviditelný“ výstražník, pr ůhled, p řejezd zaniká



Přejezd zaniká v okolí, dominantní pozadí



Nebezpečí osln ění nízkým sluncem



Nebezpečí osln ění nízkým sluncem



Nebezpečí fantomu (aneb „svítí či nesvítí“?)



Rozhledová omezení silni čních vozidel



Nekvalitní provedení plochy p řejezdu (účelová kom.)



Lepší provedení plochy p řejezdu (účelová kom.)



Přejezd „v d ůlku“



Nedostate čné zabezpečení, riskování řidi čů



Poruchy zabezpe čovacího za řízení



Příklady užite čných nám ětů                
ze zahrani čí i ČR



Kontrastní podklad dopravního zna čení



Kontrastní podklad dopravního zna čení



Příčný prvek (stop čára) - Rakousko



Námět na zmírn ění psychologické p řednosti



Námět na zmírn ění psychologické p řednosti 
(detail symbolu na vozovce)



Opakování výstražníku nad vozovkou - SRN



Opakování výstražníku nad vozovkou - ČR



Kvalitní zabezpe čení tramvajového p řejezdu - SRN 



Kvalitní zabezpe čení tramvajového p řejezdu - SRN



Přechod p řes tramvajovou tra ť ve tvaru Z - SRN



Příklad mechanického zabezpe čení - Rakousko



Snaha do budoucna – p ředcházet dalším ob ětem…



Děkuji za pozornost

Ing. Pavel Skládaný
pavel.skladany@cdv.cz


