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Listy regionů jsou distribuovány již devátým rokem každý měsíc v nákladu 18 000 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.

Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

Jak se chovat v krizových situacích 
na železničních přejezdech
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ROUŠKY, DESINFEKCE TEKUTÉ, GELOVÉ I ROZPRAŠOVACÍ

	 Vzhledem	 k	 četným	 nehodám,		
ke	kterým	došlo	na	železnici	v	Čes-
ké	republice	v	posledních	několika	
týdnech	 a	 při	 kterých	 došlo	 i	 ke	
ztrátám	na	životech	a	značným	ma-
teriálním	 škodám,	připravil	Odbor	
dopravy	 MÚ	 Boskovice	 připome-
nutí	 několika	 základních	 pravidel,	
jak	by	se	měli	 řidiči	chovat	na	že-
lezničních	 přejezdech	 v	 krizových	
situacích.	
	 Železniční	 přejezd	 je	 místo,	 kde		
se	 pozemní	 komunikace	 úrovňově	
kříží	s	železnicí.	Častou	chybou,	kte-
ré	 se	 řidiči	 dopouštějí,	 je,	 že	 vjíždí		
na	železniční	přejezd	bez	závor	ihned	
po	 projetí	 vlaku.	 V	 takovém	 přípa-	
dě	však	hrozí	kolize	s	vlakem,	který	
může	 u	 vícekolejných	 tratí	 přijíždět		
z	druhé	strany	a	na	který	nemá	řidič	
přes	 vlak,	 který	 právě	 projel,	 dosta-
tečný	rozhled.	Z	toho	důvodu	je	vždy	
lepší	počkat	si	na	dostatečný	rozhled	

na	obě	strany	a	teprve	poté	vjet	na	že-
lezniční	přejezd.	
	 Další	 častou	 chybou	 je,	 že	 řidiči	
vjíždí	na	železniční	přejezd	vybavený	
závorami	 za	 situace,	 kdy	 se	 závory	
teprve	 zvedají.	 V	 takovém	 případě	
však	 hrozí,	 že	 se	 k	 přejezdu	 bude		
blížit	 jiný	 vlak,	 závory	 opět	 rychle	
spadnou	a	řidič	tak	zůstane	stát	mezi	
spadenými	 závorami.	 Za	 takové	 si-	
tuace	je	vlak	už	opravdu	hodně	blíz-
ko,	a	proto	nezbývá	než	řidičům	do-
poručit	co	nejrychleji	přejezd	opustit	
bu	objetím	spadené	závory	a	pokud	
to	není	možné	najetím	přímo	na	ni.	
Závory	u	železničních	přejezdů	jsou	
uzpůsobeny	tak,	aby	se	při	najetí	vo-
zidlem	snadno	přerazily	a	umožnily	
řidiči	 prostor	 železničního	 přejezdu	
co	nejrychleji	opustit.	
	 Někdy	však	může	nastat	situace,	
že	 i	 přes	 dodržení	 všech	 pravidel	
bezpečnosti	vozidlo	zůstane	stát	na	

železničním	 přejezdu	 bez	 pochy-	
bení	 řidiče,	např.	v	důsledku	 tech-
nické	 závady.	 V	 takovém	 případě		
je	 nezbytné	 vozidlo	 ihned	 opustit		
a	 pokusit	 se	 je	 odstranit	 z	 jízdní	
dráhy	vlaku.	Pokud	to	není	možné,	
je	 třeba	 neprodleně	 zastavit	 želez-
niční	provoz	telefonátem	učiněným	
na	některou	z	tísňových	linek	112,	150	

nebo	158.	Při	tomto	telefonátu	je	třeba	
sdělit	číslo	přejezdu,	které	je	ve	tvaru	
Pxxxxx	 umístěno	 na	 všech	 výstraž-
ných	 křížích	 nebo	 světelných	 skří-	
ních	signalizačního	zařízení,	aby	zde	
mohlo	 dojít	 k	 okamžitému	 zastavení	
vlakového	provozu.
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