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1  Úvod

Železnice má na území České republiky, respektive Československé republiky, 

dlouholetou tradici a v současné době tak i nezastupitelnou roli v dopravě. Počátky výstavby 

železničních tratí sahají již do první třetiny 19. století, kdy dne 30. 9. 1828 byl zahájen provoz 

na koněspřežné dráze z Českých Budějovic do Kerschbaum pro převoz soli. O necelé dva 

roky později, 1. 6. 1830, byla trať prodlužena do Linze. Byla to první železnice na evropském 

kontinentu a předurčila tak budoucnost vlakové dopravy u nás.

České dráhy jsou největší dopravní společností provozující osobní i nákladní 

železniční dopravu v České republice. Poskytují regionální, dálkovou a mezinárodní osobní 

železniční dopravu a komplexní služby pro nákladní dopravu v celé Evropě. Byly zřízeny 

zákonem České národní rady č. 9/1992 Sb., ze dne 20. 12. 1992, který nabyl účinnosti                

1. 1. 1993 současně se zánikem České a Slovenské federativní republiky a vznikem dvou 

samostatných států: České republiky a Slovenské republiky. České dráhy tak vznikly jako 

nástupnický subjekt státní organizace Československé státní dráhy.

Zásadním zásahem do organizační struktury železniční dopravy v České republice se 

stalo rozdělení státní organizace České dráhy na dva nástupnické subjekty, a to na akciovou 

společnost České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Na základě 

platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty zajišťuje:

- provozování železniční dopravní cesty;

- provozuschopnost železniční dopravní cesty;

- modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty;

- přidělování kapacity dopravní cesty. 

V současné době činí délka železnic v České republice 9 492 km. Rozloha České 

republiky je 78 863 km2 a s průměrnou délkou 0,12 km tratí na 1 km2 patří naše železniční síť 

k nejhustší na světě. Na železniční síti je vybudováno 6 691 mostů, 154 tunelů a 8 296 

úrovňových přejezdů. A právě zabezpečení přejezdů, nebo-li úrovňového křížení dráhy se 

silniční komunikací, bude tématem mé bakalářské práce.

Každý železniční přejezd v České republice je přejezdem zabezpečeným, a to buď 

určitým druhem zabezpečovacího zařízení nebo výstražnými kříži, to znamená bez 

instalovaného zabezpečovacího zařízení. Z pohledu účastníka silničního provozu platí na 

všech přejezdech stejná pravidla, a to Pravidla silničního provozu. Při dodržování pravidel by 

se tedy nemělo nic stát. 
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Skutečnost je však jiná. Každý rok dochází na železničních přejezdech k více než 

dvěma stovkám nehod. Za nepozornost pak zaplatí životem ročně na čtyři desítky řidičů či 

ostatních účastníků silničního provozu. Co je tedy důvodem, že na místě křížení dráhy 

s pozemní komunikací zapomínáme na opatrnost a riskujeme bezpečnost svou i svého okolí? 

V bakalářské práci se budu zabývat způsoby technického zabezpečení železničních 

přejezdů, a to jak z pohledu provozovatele drážní dopravy, tak z pohledu správce 

komunikace. Dále se pokusím analyzovat problém nebezpečí střetu drážního vozidla 

s vozidlem silničním. V analýze budu vycházet nejen z dostupných zpráv, analýz a statistik, 

ale také ze své vlastní zkušenosti zaměstnance vyšetřujícího nehodové události v provozním 

obvodu Ústí nad Labem. V závěru se pokusím navrhnout řešení, které by mohlo být řešením 

pro zmenšení počtu tragických nehod na železničních přejezdech v síti Českých drah.

2  Teoreticko - právní část

Jedná se o souhrn právních předpisů a technických norem, které souvisejí                    

se zajištěním bezpečnosti v místě, kde dochází k úrovňovému křížení pozemní komunikace se 

železnicí.  

2.1 Základní právní předpisy

Ústava České republiky

Ústava České republiky je spolu s listinou základních práv a svobod nejvyšším            

a základním zákonem státu. Všechny ostatní zákonné normy s ní musí být v souladu. Vznikla 

v důsledku rozpadu Československa. Tehdejší Federální shromáždění přijalo dne 25. 11. 1992 

ústavní zákon č. 542/1992 Sb., který stanovil zánik České a Slovenské federativní republiky             

k 31. 12. 1992 a v souvislosti s tím i vznik dvou nástupnických států České republiky             

a Slovenské republiky. 

Ústava České republiky byla přijata Českou národní radou dne 16. 12. 1992, byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon České národní rady číslo 1/1993 Sbírky          

a účinnosti nabyla dnem 1. ledna 1993. Měněna může být pouze ústavním zákonem přijatým 

oběma komorami Parlamentu a to kvalifikovanou většinou, u Poslanecké sněmovny 3/5 všech 

poslanců a u Senátu 3/5 přítomných Senátorů. Ústava se dělí do preambule a osmi hlav, tvoří 

ji 113 článků.
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Obsah ústavy:

 Preambule

 Základní ustanovení

 Moc zákonodárná 

 Moc výkonná 

 Moc soudní

 Nejvyšší kontrolní úřad

 Česká národní banka

 Územní samospráva

 Přechodná a závěrečná ustanovení

Preambule je úvodní prohlášení ústavy, kde se uvádí návaznost České republiky na 

dřívější české státní útvary, ideje a cíle státu. [18]

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod stanoví základní lidská práva a svobody, politická 

práva, práva národnostních a etnických menšin, dále hospodářské, sociální a kulturní práva, 

právo na soudní a právní ochranu. Po zániku České a Slovenské federativní republiky byla

republikována usnesením předsednictva České národní rady číslo 2/1993 Sbírky podle Ústavy

České republiky, zákon číslo 1/1993 Sbírky, ve znění pozdějších změn a předpisů, a je

součástí ústavního pořádku.

Listina začíná preambulí. Další text je rozdělený do hlav a dále na články:

 Hlava první - Obecná ustanovení,

 Hlava druhá - Lidská práva a základní svobody,

 Hlava třetí - Práva národnostních a etnických menšin,

 Hlava čtvrtá - Hospodářská, sociální a kulturní práva,

 Hlava pátá - Právo na soudní a jinou právní ochranu,

 Hlava šestá - Ustanovení společná. [22]

Trestní zákon

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je základní 

trestněprávní norma; upravuje obecné otázky trestní odpovědnosti. Uceleným způsobem 

upravuje hmotné trestní právo. Vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými 

činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich 

spáchání uložit. [27]
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Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

předpisů, obsahuje komplexní úpravu soudního trestního řízení ve všech jeho fázích. Stanoví 

postup orgánů činných v trestním řízení při řízení o trestných činech a při trestání 

usvědčených pachatelů trestných činů. Zákon také stanoví oprávnění a povinnosti stran           

a účastníků. [21]

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Nejrozsáhlejší část zákona 

upravuje záležitosti související s pracovním poměrem. V dalších částech zákon upravuje, 

mimo jiné, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. [24]

Zákon o přestupcích

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tvoří základ 

právní úpravy přestupků zejména tím, že upravuje obecně pojem přestupku, odpovědnost za 

přestupek a seznam sankcí a ochranných opatření, která lze za přestupek uložit. Dále zákon ve 

své třetí části obsahuje procesní úpravu řízení o přestupcích. Zákon rovněž obsahuje základní 

katalog skutkových podstat přestupků. [23]

Zákon o drahách

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky 

pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na těchto 

dráhách a současně podmínky při provozování dráhy a provozování drážní dopravy. Současně 

určuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené. Dále zákon upravuje 

podmínky státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, 

trolejbusových a lanových. Zákon se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné. [25]

Zákon o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního 

předpisu, pravidla provozu na pozemních komunikacích, úpravu a řízení provozu na 

pozemních komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské průkazy a vymezuje působnost          
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a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních 

komunikacích. [26]

Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikací, ve znění pozdějších přepisů, upravuje podmínky pro vykonávání státní správy ve 

věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. [19]

Zákon o pozemních komunikacích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších přepisů, 

upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich 

ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní 

správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady. [20]

2.2 Vyhlášky

Vyhláška č. 30/2001 Sb.  

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích            

a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Vyhláška č. 32/2001 Sb.

Vyhláška o evidenci dopravních nehod.

Vyhláška č. 177/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává technický a stavební řád drah.

2.3 Technické normy

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

Norma stanovuje technické požadavky, tj. vlastnosti, provedení a další údaje, pro 

osazování silničních komunikací dopravními značkami. [2]
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ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení

Norma stanoví základní technické požadavky na řešení přejezdových 

zabezpečovacích zařízení používaných na železničních drahách pro zajištění bezpečnosti

a řízení pohybu železničních a silničních vozidel, cyklistů a chodců na přejezdu.

Norma se vztahuje i na přejezdová zařízení ostatních drah, pokud předpisy 

a technické normy pro tato zařízení nestanoví jinak. Požadavky související s provozem, 

obsluhou a údržbou přejezdových zařízení řeší interní předpisy provozovatele dráhy na 

základě dokumentace výrobce. [6]

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel 

Norma stanovuje zásady pro použití a umístění:

 návěstidel světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na pozemních 

komunikacích,

 návěstidel světelného signalizačního zařízení pro zvýraznění nebezpečných míst,      

a to na pozemních komunikacích (staveniště, částečné i úplné uzavírky, nebezpečné 

úseky) a na pomalu se pohybujících vozidlech údržby pozemních komunikací 

(světelná zábrana).

Norma navazuje na ustanovení pravidel silničního provozu, nevztahuje se na 

návěstidla železničního přejezdového zabezpečovacího zařízení a na zvláštní výstražná světla 

vozidel ve smyslu příslušných předpisů. [3]

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

Norma stanoví požadavky pro navrhování, stavbu a přestavbu křížení pozemních 

komunikací s dráhami v úrovni kolejí včetně požadavků na úpravy pozemních komunikací      

v blízkosti přejezdů. [4]

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

Norma je první částí souboru norem pro stálé svislé dopravní značení, který sestává    

z pěti částí. Norma stanovuje požadavky, týkající se nových stálých dopravních značek 

neretroreflexních i retroreflexních, neretroreflexních a retroreflexních stálých dopravních 

značek osvětlených v noci vnějším světelným zdrojem a prosvětlovaných dopravních značek.

[5]



7

2. 4  Základní pojmy

Železniční přejezd

Železničním přejezdem se rozumí křížení dráhy celostátní a dráhy regionální 

s pozemní komunikací v úrovni kolejí. Pokud se železniční dráha kříží s pozemními 

komunikacemi v úrovni kolejí, musí být křížení označeno a zabezpečeno. Způsob označení    

a zabezpečení křížení stanoví prováděcí předpis.

Za železniční přejezd se nepovažuje přechod v železničních stanicích určený pro 

železniční nebo poštovní manipulaci anebo pro pohyb cestujících nebo zaměstnanců 

provozovatele dráhy nebo drážní dopravy. Při křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

v úrovni kolejí má drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích. [11]

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly        

a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. 

Pozemní komunikace se dělí na kategorie:

 dálnice: je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 

silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení,                 

s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní 

pásy. Je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená 

rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis;

 silnice: je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými 

vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Podle svého určení a dopravního významu 

se silnice rozdělují do těchto tříd: 

a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu; 

b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy;

c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení 

na ostatní pozemní komunikace. 

Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je 

přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost 

není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebně 

technické vybavení jako dálnice. 
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 místní komunikace – veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně 

místní dopravě na území obce. Může být vystavěna jako rychlostní místní 

komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním 

motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví 

zvláštní předpis. Rychlostní místní komunikace má obdobné stavebně technické 

vybavení jako dálnice. Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, 

určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:

a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace; 

b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace       

s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí;

c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace; 

d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních 

motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. 

Prováděcí předpis blíže vymezí znaky pro rozdělení místních komunikací                   

do jednotlivých tříd. [20]

Dráha

Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných 

pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Železniční dráhy se z hlediska 

významu, účelu a technických podmínek, stanovených prováděcím předpisem, člení do 

jednotlivých kategorií: 

 dráha celostátní: dráha, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné železniční 

dopravě a jako taková je označena;

 dráha regionální: dráha místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě      

a je zaústěna do celostátní nebo jiné regionální dráhy;

 dráha-vlečka: dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného 

podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky;

 speciální dráha: dráha, která slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti obce.

O zařazení železniční dráhy do příslušné kategorie dráhy a o změnách tohoto zařazení 

rozhoduje drážní správní úřad.  I když je železniční dráha  vedena po zemi, nespadá do pojmu 

pozemních komunikací. [12]
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Železniční síť Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Železniční síť Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, je souhrn 

jednotlivých železničních tratí provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizací, na územním celku České republiky.  

Provozovatel dráhy

Provozovatel dráhy je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje dráhu,               

tj. provádí činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. 

Každá dráha může mít vždy jen jednoho provozovatele, který je držitelem úředního povolení

pro danou dráhu. Úřední povolení vydává příslušný drážní správní úřad. Provozovatel dráhy 

je ke své činnosti smluvně pověřen vlastníkem dráhy, pokud jím není sám. [12]

Účastník silničního provozu

Účastník silničního provozu je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na 

pozemních komunikacích. [26]

Železniční kolejové vozidlo

Železniční kolejové vozidlo je společný název pro drážní vozidla vedená a nesená 

železniční kolejí. Je to společný název pro hnací i tažená vozidla. [14]

Silniční vozidlo

Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem 

provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. [26]

Posun se železničním kolejovým vozidlem

Posun se železničním kolejovým vozidlem je každá úmyslně a organizovaně 

prováděná jízda železniční kolejových vozidel, nejde-li o jízdu vlaku. [14]

Návěst

Návěst je viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. Znak, 

provedení, tvar, barva a zvukové vyjádření je uvedeno v předpise SŽDC (ČD) D1. [13]
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3   Technické zabezpečení železničních přejezdů  

V České republice je v současné době 8 296 železničních přejezdů na 9 487 km tratí. 

Každý z nich musí odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám. Při dodržování 

všech pravidel ze strany účastníků silničního provozu je tedy střet s vlakem zcela vyloučen. 

Přesto na nich při několika stech nehodách ročně zahynou desítky osob.  V drtivé většině jsou 

viníky nepozorní účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon 

zakazuje.

V bakalářské práci se budu zabývat technickým zabezpečením železničních 

přejezdů v síti Českých drah. Při srážce kolejového vozidla s vozidlem silničním nevyhrává 

nikdo, přesto bývají důsledky zpravidla tragičtější pro účastníka silničního provozu.                

O bezpečnosti na železničních přejezdech již bylo napsáno mnoho studií, analýz i rozborů, ke 

snížení počtu mimořádných událostí to však v konečném důsledku nevedlo. Závěry 

vyšetřování nám ukazují, že téměř všechny nehody na železničních přejezdech byly 

způsobeny nepozorností, chybou nebo zbytečným hazardováním řidiče silničního vozidla či 

chodce. Co je tedy příčinou toho, že křížení dráhy s veřejnou komunikací se stává místem 

tolik nebezpečným? 

Jako zaměstnanec Českých drah se na výše zmíněnou problematiku budu dívat 

z pohledu provozovatele drážní dopravy, tj. že každý přejezd v síti Českých drah musí 

vyhovovat platným normám, vyhláškám a služebním předpisům Českých drah. Z tohoto 

pohledu jsou přejezdy zabezpečené na dostatečné úrovni a každý střet na přejezdu lze 

zpravidla již předem přičíst k nepozornosti účastníka silničního provozu, což se po vyšetření 

této mimořádné události i prokáže. Každý přejezd na síti Českých drah je však specifický       

a při volbě typu zabezpečení přejezdu zohledňovat i další důležité faktory mající vliv na 

chování účastníků silničního provozu.

3.1 Technické zabezpečení železničních přejezdů provozovatelem 

železniční dopravní cesty

Každý železniční přejezd na síti Českých drah musí být označen výstražným křížem, 

což je základní zabezpečení úrovňového křížení komunikace s dráhou. Výstražné kříže pak 

mohou být doplněny jednotlivými druhy zabezpečovacího zařízení, případně mohou být tato 

zabezpečovací zařízení kombinována.

Dále mohou být uživatelé pozemní komunikace varováni o pohybu kolejových 

vozidel na přejezdu zaměstnancem dráhy, který dává znamení k zastavení účastníků 
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silničního provozu kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti 

kroužením červeným světlem, chodce varuje navíc i ústně. Tento zaměstnanec musí být 

v předepsaných osobních ochranných pracovních prostředcích. 

3.1.1 Zabezpečení výstražnými kříži

Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem jsou označeny a tím zároveň 

zabezpečeny dopravní značkou A 32 a „Výstražný kříž“, jak je zobrazeno na obrázku 2. 

Mohou se budovat pouze na jednokolejných tratích s traťovou rychlostí nižší než 60 km/h.,   

a to jen v případech, ve kterých jsou zajištěny dostatečné rozhledové poměry z pozemní 

komunikace na železniční trať. Chybí-li označení přejezdu dopravní značkou A 32, například 

z důvodu odcizení, je výpravčí povinen přijmout stejná dopravní opatření jako při poruše 

přejezdu vybaveného zabezpečovacím zařízením.

Na takto zabezpečených přejezdech je uživatel pozemní komunikace upozorněn na 

blížící se vlak slyšitelnou návěstí „Pozor“, která je opakovaně dávána strojvedoucím blížícího 

se vlaku lokomotivní houkačkou nebo píšťalkou. Tuto návěst je strojvedoucí povinen dávat 

nejméně třikrát ve vzdálenosti 250 metrů před přejezdem.  Při provádění posunu sunutím přes 

železniční přejezd je povinen zaměstnanec řídící posun zajistit střežení přejezdu, při posunu 

tažením, tj. s hnacím vozidlem v čele posunového dílu, jsou podmínky zabezpečení přejezdu 

stejné jako při jízdě vlaku. [14]

Obrázek 2 - A 32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
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3.1.2 Přejezdová zařízení mechanická

Přejezdové zařízení mechanické je vždy opatřeno závorami. Břevna závor jsou 

zhotoveny z kulatiny natřené červeno-bílými pruhy a přehrazují celou šíři pozemní 

komunikace. V červených pruzích závor jsou červené odrazky. Břevna závor jsou ovládány 

zpravidla ručně pomocí různých mechanických zařízení: kladek, řetězů, drátů a podobně.

Obsluhující zaměstnanec uzavírá a otevírá závory před každou jízdou vlaku nebo posunového 

dílu. Včasnost spuštění a ukončení výstrahy je závislá pouze na obsluhujícím zaměstnanci       

a uzavření takového přejezdu je pak značně delší než u světelného přejezdového 

zabezpečovacího zařízení. Přejezdová zařízení mechanická dělíme na:

 PZM 1 - mechanická zařízení obsluhovaná dálkově;

 PZM 2 - mechanická zařízení obsluhovaná z místa;

 PZM 3 – mechanická zařízení obsluhovaná kombinovaně. [15]

Mechanická přejezdová zařízení dávají účastníkům silničního provozu signál 

„Výstražný“ a signál „Varovný“. Popis a význam signálů je uveden v tabulce 1.

Je-li přejezd vybavený mechanickým zabezpečovacím zařízením umístěn na širé 

trati,  je o blížícím se vlaku obsluhující zaměstnanec upozorněn výpravčím sousední stanice 

hlášením předvídaného odjezdu telekomunikačním zařízením. Hlášením předvídaného 

odjezdu se tak nařizuje obsluhujícímu zaměstnanci včasná obsluha přejezdového 

zabezpečovacího zařízení. Nepotvrdí-li obsluhující zaměstnanec výpravčímu hlášení 

předvídaného odjezdu, je povinen výpravčí přijmout dopravní opatření a zpravit 

strojvedoucího vlaku písemným rozkazem o neúčinkování přejezdového zabezpečovacího 

zařízení. 

Pokud je přejezd umístěn ve stanici, je obsluha mechanického zabezpečovacího 

zařízení nařízena výpravčím obsluhujícímu zaměstnanci při přípravě vlakové cesty.

Mechanické zabezpečovací zařízení je pro potřeby dnešní železnice, i přes svou 

spolehlivost, již zastaralým typem. Na modernizovaných tratích, zejména dvoukolejných        

a vícekolejných, které se upravují pro vyšší traťovou rychlost, je tento druh zabezpečovacího 

zařízení nevyhovující, neboť snižuje propustnost daného traťového úseku.
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Tabulka 1 – Signály dávané mechanickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením

Signál Popis Význam

Výstražný
závory se sklápějí, jsou sklopeny nebo 

se zvedají - přejezd uzavřen

zakazuje vstup/vjezd na přejezd a 

varuje před blížícím se vlakem

Varovný
závory jsou v horní koncové poloze

- přejezd otevřen (platí výstražný kříž)

nedává informaci o pohybu vlaku 

(přejezd zabezpečený pouze křížem)

3.1.3 Přejezdová zařízení světelná

Vývoj světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na síti Českých drah je 

poznamenám mnoha výrobci, ať už tuzemskými nebo zahraničními.  V dřívější době byla 

nejvíce rozšířena přejezdová zabezpečovací zařízení sovětské výroby, tak zvaný typ přejezdů 

SSSR. Mnoho těchto zařízení slouží potřebám železnice do dnešní doby. Pro vyšší náklady na 

údržbu zařízení a nespolehlivost, respektive častou poruchovost a zastaralost, jsou tato 

zařízení na modernizovaných tratích postupně nahrazována novými typy zabezpečovacího 

zařízení, které vyhovují potřebám současné železniční dopravy. Nejčastěji jsou tak na síti 

Českých drah zaváděna zabezpečovací zařízení světelná, vyvinutá českými výrobci AŽD 

Praha,  a. s. a VÚŽ, a. s. Tato nová zabezpečovací zařízení používají elektronické prvky          

a jejich činnost je stále kontrolována nejen obsluhujícím zaměstnancem, ale i vlastní 

konstrukcí, tzv. černou skříňkou. Černá skříňka je zařízení, ve kterém se ukládá nepřetržitý 

záznam, který lze zpětně vyhodnotit a zdokumentovat. 

Přejezdová světelná zařízení lze rozdělit na několik druhů. Pro účastníka silničního 

provozu je nejdůležitějším rozdělením zařízení na:

 světelné zabezpečovací zařízení bez závor, kdy výstraha je dávána jen signálním 

světlem, doplněna o zvukový signál;

 světelné zabezpečovací zařízení se závorami, kdy světelná a zvuková výstraha je 

doplněna výstrahou mechanickou, tj. sklopením závor. Závory mohou být přes celou 

šířku silniční komunikace, tzv. závory celé, nebo jen do půlky silniční komunikace, 

tzv. závory poloviční. Závorová břevna jsou lehké konstrukce a jsou opatřeny 

červeno-bílými pruhy, v červených pruzích jsou pak červené odrazky. Světelná 

zabezpečovací zařízení se závorami jsou pro bezpečnost účastníka silničního provozu 
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vysoce spolehlivým zabezpečovacím zařízením. Při přehlédnutí nebo nerespektování 

výstražného signálního světla řidičem motorového vozidla či chodcem tak mechanická 

zábrana ve formě závory působí jako fyzická překážka.

Obrázek 3 – Výstražník PZS 1 typu AŽD

Podle obsluhy dělíme světelná zabezpečovací zařízení na:

 PZS 1

 PZS 2

 PZS 3 [15]

PZS 1 je jednoduché přejezdové zařízení bez závislosti na jízdě železničního 

kolejového vozidla, ovládané na místě z kontrolního stanoviště, kde výstraha na přejezdu je 

dávána elektricky ručně tlačítkem obsluhujícím zaměstnancem. Skládá se z výstražníku se 

dvěma červenými světly. Na výstražníku není bílé světlo, případně bývá zaslepeno černou 

krytkou. Výstražník je vždy doplněn dopravní značkou A 32 a, b „Výstražný kříž“ dle 

obrázku 3.

Obsluhující zaměstnanec tak uzavírá a otevírá přejezd pro každou jízdu železničního 

vozidla zvlášť. Je-li přejezd umístěn na širé trati, je na blížící se vlak ze sousední stanice 

obsluhující zaměstnanec upozorněn výpravčím hlášením předvídaného odjezdu, je-li přejezd 

umístěn ve stanici, nařídí výpravčí obsluhu zabezpečovacího zařízení obsluhujícímu 

zaměstnanci při přípravě vlakové cesty. 
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Tento druh zabezpečení se používá zejména na vlečkových kolejích nebo na kolejích 

určených pouze pro posun. Je možné ho využít i na tratích s pravidelnou vlakovou dopravou, 

v tomto případě musí být přejezdové zabezpečovací zařízení závislé na staničním nebo 

traťovém zabezpečovacím zařízení.  

PZS 1 dávají účastníkům silničního provozu signál „Výstražný“ a signál „Varovný“. 

Popis a význam signálů je uveden v tabulce 2.

Tabulka 2 – Signály dávané zabezpečovacím zařízením PZS 1

Signál Popis Význam

Výstražný
svítí dvě střídavě přerušovaná červená 

světla - přejezd uzavřen

zakazuje vstup/vjezd na přejezd a 

varuje před blížícím se vlakem

Varovný
nesvítí žádné světlo - přejezd otevřen 

(platí výstražný kříž)

nedává informaci o pohybu vlaku 

(přejezd zabezpečený pouze křížem)

PZS 2 – ovládaní je automatické, jízdou železničního kolejového vozidla. Zařízení 

může být také doplněno o ruční ovládání. Indikace stavu přejezdu, nebo-li kontrolní 

stanoviště, nemusí být zřízeno v případě, pokud je přejezdové zařízení doplněno přejezdníky   

z obou stran přejezdu, případně je krytí přejezdu provedeno hlavním návěstidlem nebo 

seřaďovacím návěstidlem. 

Skládá se z výstražníku se dvěma červenými světly, pod kterými je jedno bílé světlo. 

Výstražník je doplněn dopravní značkou A 32 a, b „Výstražný kříž“. Signály dávané 

zabezpečovacím zařízením PZS 2 jsou uvedeny v tabulce 3.

Zařízení je ovládáno automaticky jízdou vlaku, kdy úseky před přejezdem jsou 

rozděleny na jednotlivé ovládací obvody, které se aktivují jízdou vlaku. Obvody se dělí na 

přibližovací, anulační a vzdalovací. Zařízení vyhodnocuje obsazování a uvolňování 

jednotlivých obvodů železničním vozidlem a spouští varovné signály na výstražníku pro 

účastníky silničního provozu. Doplnění o ruční ovládání přejezdu je pouze pro potřeby 

poruchy nebo výlukového stavu v traťovém úseku. 

Přejezdník, znázorněný na obrázku 4, je stožárové nepřenosné návěstidlo, které 

informuje strojvedoucího o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Strojvedoucímu 

návěstí návěst „Otevřený přejezd“ nebo návěst „Uzavřený přejezd“. Návěstí-li 
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strojvedoucímu návěst „Otevřený přejezd“, strojvedoucí musí dávat opakovaně návěst 

„Pozor“ a k přejezdu jet se zvýšenou opatrností. Jízda se zvýšenou opatrností je takový 

způsob jízdy, při kterém musí strojvedoucí ve vzdálenosti alespoň 250 m před přejezdem 

dávat opakovaně návěst „Pozor“, dokud čelo vlaku nemine přejezd. V úseku alespoň               

60 m před přejezdem až do okamžiku, kdy čelo vlaku mine přejezd, smí jet strojvedoucí 

rychlostí nejvíce 10 km/h. Před náhle vzniklou překážkou musí strojvedoucí využít všech 

dostupných prostředků pro zastavení vlaku. [13, 14]

Tento druh zařízení je na síti Českých drah velice rozšířený. Problémem tohoto 

zařízení je závislost na přejezdnících, kdy kromě poruchy vlastního zařízení může dojít           

i k poruše přejezdníku. 

Obrázek 4 – Přejezdník s návěstí „Uzavřený přejezd“

PZS 3 - ovládaní je automatické, jízdou železničního kolejového vozidla. Zařízení 

může být také doplněno o ruční ovládání. Indikace stavu přejezdu, nebo-li kontrolní 

stanoviště zobrazené na obrázku 4, je zřízeno vždy. Před odjezdem vlaku nebo posunového 

dílu z dopravny je tak možno zjistit stav přejezdového zabezpečovacího zařízení. Vypravuje-li 

výpravčí z dopravny vlak nebo dává souhlas k jízdě posunového dílu přes tento přejezd,         

je povinen se přesvědčit o stavu zařízení. Vykazuje-li zařízení odchylky od normální činnosti, 

je výpravčí povinen přijmout příslušná dopravní opatření podle vnitřních služebních předpisů.  
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                                       Obrázek č. 4 – Kontrolní stanoviště přejezdového zařízení

Stejně jako zařízení typu PZS 2, je i PZS 3 ovládáno jízdou vlaku nebo posunujícího 

dílu. Tento typ je v síti Český drah nejčastěji používaným typem přejezdového 

zabezpečovacího zařízení. Pro snadnou kontrolu stavu zařízení obsluhujícím zaměstnancem je 

i zařízením vysoce bezpečným a spolehlivým. Signály dávané zabezpečovacím zařízením jsou 

uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3 – Signály dávané zabezpečovacím zařízením PZS 2 a PZS 3

Signál Popis Význam

Výstražný
svítí dvě střídavě přerušovaná červená 

světla - přejezd uzavřen

zakazuje vstup/vjezd na přejezd a 

varuje před blížícím se vlakem

Varovný
nesvítí žádné světlo - přejezd otevřen 

(platí výstražný kříž)

nedává informaci o pohybu vlaku 

(přejezd zabezpečený pouze křížem)

Pozitivní
svítí přerušované bílé světlo - přejezd 

otevřen

zařízení je v činnosti a v obvodu 

přejezdu není žádný vlak, nebo je 

jeho jízda na přejezd zakázána
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3.2 Obsluha přejezdového zabezpečovacího zařízení

Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení se liší podle jednotlivých typů.  

Zařízení smí obsluhovat pouze oprávněný zaměstnanec ve službě a je odborně způsobilý 

pro obsluhu daného typu zabezpečovacího zařízení. Odborná způsobilost těchto zaměstnanců 

se ověřuje na pravidelných dopravních školeních.

Před převzetím dopravní služby je zaměstnanec obsluhující přejezdové 

zabezpečovací povinen ověřit stav kontrolního zařízení, zejména pak neporušenost plomb. 

Před každou jízdou železničního kolejového vozidla přes daný přejezd je povinen přesvědčit 

o stavu zařízení a každý odchylný stav od normální činnosti ihned ohlásit zaměstnanci

provádějícímu údržbu zařízení. Pokud se obsluhující zaměstnanec dozví, že na přejezdu je 

překážka nebo jiné možné ohrožení bezpečnosti provozu, je povinen neprodleně učinit taková

opatření, aby bylo zabráněno jízdě železničního kolejového vozidla na přejezd. Totéž je 

povinen učinit i v případě, že se dozví o stavu zařízení, kdy není schopno předepsaným 

způsobem informovat účastníky silničního provozu o blížícím se železničním kolejovém 

vozidle, ale indikace tuto situaci nepostihují, např. poškozené břevno závory, poškozený 

stojan závory apod. [15]

3.2.1 Postup při poruše přejezdového zabezpečovacího zařízení

Obsluhující zaměstnanec je povinen každý odchylný stav od normální činnosti 

přejezdového zabezpečovacího zařízení ihned ohlásit výpravčímu jedné ze sousedních stanic. 

Zjístí-li poruchu zabezpečovacího zařízení strojvedoucí, informuje výpravčího rádiovým 

zařízením nebo ústně po zastavení vlaku ve stanici.

Výpravčí po ohlášení poruchy přejezdového zabezpečovacího zařízení musí přijmout 

tato opatření:

 zajistit zpravení následujících vlaků o neúčinkování přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, případně o poruše přejezdníku, „Rozkazem k opatrné jízdě“, ve kterém 

strojvedoucímu nařídí jízdu přes přejezd podle rozhledových poměrů. 

 zajistit zpravení protijedoucích vlaků „Rozkazem k opatrné jízdě“ o neúčinkování 

přejezdového zabezpečovacího zařízení, případně o poruše přejezdníku, prostřednictvím 

výpravčího sousední stanice;

 neprodleně informovat udržujícího zaměstnance o poruše zabezpečovacího zařízení;

 poruchu přejezdového zabezpečovacího zařízení ohlásí provoznímu dispečerovi.
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3.3 Označovaní železničních přejezdů správcem pozemní komunikace 

Každý železniční přejezd musí být označen příslušnou dopravní značkou, která 

upozorňuje účastníka silničního provozu o blížícím se křížení pozemní komunikace se 

železnicí. Způsob označení a jízdu silničních vozidel přes železniční přejezd stanovuje zákon 

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška 

č. 30/2001 Sb. 

Obrázek 6 – Dopravní značka A 29 „Železniční přejezd se závorami“

Na železniční přejezd vybavený polovičními nebo celými závorami je uživatel 

pozemní komunikace informován svislou dopravní značkou A 29 „Železniční přejezd se 

závorami“ znázorněné na obrázku 6.

Na železniční přejezd bez závor uživatele pozemní komunikace informuje dopravní 

značka A 30 „Železniční přejezd bez závor“ dle obrázku č. 7. Tato dopravní značka však 

účastníka silničního provozu neinformuje, zda-li se jedná o přejezd vybavený 

zabezpečovacím zařízením či nikoliv. 

Obrázek 7 – Dopravní značka A 30 „Železniční přejezd bez závor“

O blížícím se křížení pozemní komunikace se železnicí dále upozorňuje uživatele 

pozemní komunikace dopravní značka Návěstní deska zobrazená na obrázku 8: 
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 Návěstní deska A 31a se umísťuje před železniční přejezd na vzdálenost 240 metrů      

a je doplněna dopravní značkou A 29, jedná-li se o železniční přejezd se závorami, 

nebo dopravní značkou A 30, jedná-li se o železniční přejezd bez závor;

 Návěstní deska A 31b se umísťuje před železniční přejezd na vzdálenost 160 metrů;

 Návěstní deska A 31c se umísťuje před železniční přejezd na vzdálenost 80 metrů.

[16]

Obrázek 8 – Dopravní značka Návěstní deska A 31a, A 31b, A 31c

3. 4 Bezpečnost na železničních přejezdech 

Bezpečnost železničních přejezdových zabezpečovacích zařízení a samotného křížení 

drah s pozemní komunikací, je prověřována pravidelnými prohlídkami, při nichž se zjišťuje 

stav přejezdové konstrukce, rozhledové poměry a stav zabezpečovacího zařízení. Podle 

výsledků se provádějí opravné a udržovací práce, které se vždy evidují a jsou tak k dispozici 

kontrolním orgánům zřízených státem a kontrolních komisí Správy železniční dopravní cesty. 

Železniční přejezdy svou samotnou existencí ohrožují bezpečnost jak železniční, tak 

silniční dopravy, proto je ze strany Správy železniční dopravní cesty stále vyvíjen tlak na 

snižování počtu málo frekventovaných železničních přejezdů.

I když v naprosté většině jde o jednoznačné porušení zákona o provozu na pozemních 

komunikacích ze strany řidičů silničních vozidel, Správa železniční dopravní cesty se otázkou 

bezpečnosti provozu na železničních přejezdech soustavně zabývá. 

Otázka bezpečnosti provozu na železničních přejezdech je rovněž projednávána na 

úrovni krajů, kde od roku 2003 působí stálé pracovní komise, složené ze zástupců krajských 

úřadů, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah,  Policie České republiky, správ 

údržby silnic, popřípadě dalších organizací. Tyto komise mimo jiné projednávají opatření ke 
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zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a navrhují přejezdy, na nichž je vhodné 

provést rekonstrukci zabezpečovacího zařízení.

Jedním z hlavních cílů Správy železniční dopravní cesty je kromě výstavby 

koridorových tratí, rekonstrukcí železničních uzlů i zvyšování bezpečnosti na železničních 

přejezdech. V okamžiku, kdy přejezdová zabezpečovací zařízení  pracují správně, ale na 

kolejích se v kritickém okamžiku přesto nachází nežádoucí objekt, například vozidlo, osoba, 

dochází k mimořádným událostem, často s tragickými následky nebo s velkou škodou na 

majetku. Snížení rizika chování účastníků silničního provozu na železničních přejezdech lze 

represivními nebo preventivními opatřeními.

4   Opatření pro řešení mimořádných událostí na železničních 

přejezdech

Mimořádnou událostí je nehoda nebo ohrožení v drážní dopravě, které ohrožují nebo 

narušují bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob    

a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožují životní prostředí.

Mezi nejdůležitější okolnosti ovlivňující rozsah ztrát na životech a zdraví občanů        

a velikost škod na majetku, je připravenost každého zaměstnance Českých drah na řešení 

mimořádných událostí. Železniční přejezdy jsou místem, kde dochází nejčastěji 

k mimořádným událostem - střetům účastníků silničního provozu  s kolejovými vozidly.  Pro 

řešení mimořádných událostí na železničních přejezdech je proto stanoven jednotný postup, 

platný pro všechny zaměstnance Českých drah. 

4.1 Číslování železničních přejezdů

Ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, respektive k jejich přesnější

identifikaci, byl Správou železniční dopravní cesty zaveden k 1. 9. 2009 systém číslování 

železničních přejezdů. Systém číslování je jednotný pro železniční přejezdy na drahách 

celostátních a regionálních ve vlastnictví státu, pro železniční přejezdy na drahách 

regionálních nevlastněných státem i pro železniční přejezdy na vlečkách. Všechny železniční 

přejezdy, kromě přejezdů na uzavřených vlečkách,  jsou tak nyní označeny nezaměnitelnými 

čísly, které umožňují jejich jednoduchou a jednoznačnou identifikaci. 
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Seznam s identifikačními čísly železničních přejezdů je součástí Základní dopravní 

dokumentace a mají ho k dispozici všechny složky Integrovaného záchranného systému. 

Kromě vlastního čísla jsou u každého přejezdu uvedeny i souřadnice GPS. 

Označení přejezdu se skládá z velkého písmena P (přejezd), za ním následuje unikátní 

pořadové číslo. Číslo přejezdu je na samolepící folii, která se umísťuje:

 u přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem na rubovou stranu ramene 

výstražného kříže na obou stranách přejezdu. V případě více výstražných křížů na 

železničním přejezdu se nálepka umísťuje na všechny výstražné kříže,

 u přejezdů zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením na rubovou stranu 

světelné skříně výstražníku přejezdového zabezpečovacího zařízení na obou stranách 

přejezdu. V případě více výstražníků se nálepka umísťuje na všechny skříně 

výstražníků. 

Černé číslice o velikosti 5 cm jsou umístěny na bílé samolepící fólii o rozměrech 

21x7 cm.  

4.2 Železniční a silniční topologie v Základní dopravní dokumentaci

Každá železniční stanice na síti Českých drah musí mít, dle vnitřních předpisů,

vypracovanou Základní dopravní dokumentaci. Podepsaný originál tohoto tištěného 

dokumentu je řízeným dokumentem společnosti. V elektronické podobě je uložen na serveru 

Portál provozování dráhy a musí být přístupný všem dopravcům s platnou licencí, kteří 

provozují železniční dopravu na síti spravované Správou železniční dopravní cesty.

 Základní dopravní dokumentace se skládá ze Staničního řádu a jeho příloh. Ve 

Staničním řádu jsou popsána místní opatření pro výkon dopravní služby v dané stanici, popis 

zabezpečovacího zařízení, obsluha zabezpečovacího zařízení a jiné skutečnosti, týkající se 

pouze dané stanice. Přílohy Staničního řádu pak tvoří plánek stanice, technologické postupy 

úkonů stanice, přípojové provozní řády, obsluhovací řády a prováděcí nařízení.

Vydáním nové vnitřní směrnice Českých drah D5, Směrnice pro tvorbu a zpracování 

základní dopravní dokumentace, bylo nařízeno v článku číslo 31C „Přejezdy, přechody          

a ostatní křížení dráhy s pozemní komunikací“ doplnění o železniční a silniční topologii pro 

rychlejší a spolehlivější určení daného přejezdu při vzniku mimořádné události, jak je 

znázorněno v tabulce 4.

Dále je v příloze číslo 47B Staničního řádu i mapa s vyznačením daného přejezdu a jeho 

identifikačního čísla. Tato mapa je součástí vývěsky, která musí být vyvěšena na pracovišti 

obsluhujícího zaměstnance. Dojde-li tak k mimořádné události na železničním přejezdu, 
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obsluhující zaměstnanec přejezdového zabezpečovacího zařízení má tak kromě 

identifikačního čísla i další možnost přesné lokalizace přejezdu.

4.3 Postup při řešení mimořádné události na železničním přejezdu

Každý zaměstnanec je povinen okamžitě ohlásit všechny mimořádné události, které 

zjistil, i když je sám nezpůsobil, ani se na jejich vzniku nepodílel výpravčímu dané železniční 

stanice a poté svému nadřízenému. Výpravčí dále postupuje podle ohlašovacího rozvrhu.

Konkrétní postup při řešení mimořádné události na železničním přejezdu je popsán 

v příloze číslo 47B Staničního řádu. Tuto přílohu vypracovává přednosta provozního obvodu 

ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému. Obsluhující zaměstnanec 

přejezdového zabezpečovacího zařízení pak musí postupovat přesně v souladu s touto 

přílohou. Znalost přílohy, včetně každé její změny, musí vzít prokazatelně na vědomí. 

4.4 Přestupky účastníků silničního provozu na železničních přejezdech

Dlouhodobé statistiky Drážní inspekce upozorňují na špatnou situaci v chování 

účastníků silničního provozu na železničních přejezdech. Závěry vyšetřování příčin srážky 

kolejového vozidla s účastníkem silničního provozu ukazují na skutečnost, že zásadní vinu 

mají právě nezodpovědní řidiči a chodci. 

Řidiči silničních vozidel neustále porušují tato ustanovení zákona číslo 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů:

 řidič má povinnost si před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se 

musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně projet. Tato základní 

podmínka se ne vždy ze strany řidičů dodržuje. Řidiči často výstrahu zabezpečovacího 

zařízení nerespektují, nebo ji jednoduše nevnímají  a přehlížejí, 

 ve vzdálenosti 50 metrů před přejezdem smí řidič automobilu jet rychlostí nejvýše       

30 km/h. V případě, že výstražné zařízení signalizuje přerušovaným bílým světlem, že 

se k přejezdu neblíží kolejové vozidlo, může jet řidič rychlostí až 50 km/h. Skutečnost 

je však taková, že při bezpečnostní akci pořádané Policií České republiky, kdy 

monitorovala chování řidičů na železničních přejezdech, bylo překročení rychlosti na 

železničním přejezdu nejčastějším prohřeškem,
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Tabulka 4 - tabulka Staničního řádu z článku číslo 31C „Přejezdy, přechody a ostatní křížení dráhy           

s pozemní komunikací“ s uvedením železniční a silniční topologie daného přejezdu.
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 řidič nesmí vjet na přejezd, je-li dáván výstražným zařízením signál dvěmi 

přerušovanými červenými světly, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem 

houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, nebo sklápějí-li se 

závory, případně jsou-li sklopeny závory,  respektive zdvihají-li se závory.  Toto 

nepochopitelné chování nejen řidičů, ale i chodců, má pak často ty nejtragičtější 

následky. Ohrožují bezpečnost nejen svou a ostatních účastníků silničního provozu,

ale i bezpečnost zaměstnanců drah,  cestujících a v neposlední řadě i majetek. [7]

V grafu 1 je uveden počet usmrcených osob na železničních přejezdech. I když v roce 

2008 bylo usmrceno 31 osob, tedy nejméně za období od roku 2004, počet obětí těchto 

mimořádných událostí klesá jen pozvolna. 

Graf 1 – usmrcené osoby na železničních přejezdech v letech 2003 – 2008

Usmrcené osoby na železničních přejezdech v letech 20003 - 2008
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V grafu 2 je pak uvedeno srovnání nehod na železničních přejezdech s uvedením 

počtu zraněných a mrtvých osob za období od roku 2005 do roku 2008.  
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Graf 2 – Nehody na železničních přejezdech za rok 2005 až 2008
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4.5 Mimořádné události na železničních přejezdech podle typů 

zabezpečovacího zařízení 

Na síti Českých drah je v současné době 8 296 železničních přejezdů. V tabulce 5 je 

uvedeno procentuelní vyjádření zabezpečení železničních přejezdů, počet nehod a počet 

usmrcených osob na daném typu zabezpečení. 

V roce 2008 se téměř polovina všech mimořádných událostí odehrála na přejezdech 

vybavených světelným zabezpečovacím zařízením a zahynula při nich rovněž polovina všech 

osob. Vzhledem k tomu, že těchto přejezdů je pouze čtvrtina z celkového počtu, se potvrzuje 

skutečnost, že kmitající červená světla jsou účastníky silničního provozu nerespektována, 

případně přehlížena. 

Řidiči silničních vozidel často vjíždějí na koleje ještě bezprostředně poté, když 

výstražná světla začnou blikat. První automobil většinou koleje přejede, řidič následujícího 

automobilu však takové štěstí nemá a dochází ke střetu s kolejovým vozidlem. Řidiči se také 

pokoušejí přejet přejezd ihned po průjezdu vlaku i přes skutečnost, že červená výstražná 

světla stále blikají. Neuvědomují si ale, že ve velmi krátkém časovém sledu může po stejné 

nebo druhé koleji přijíždět další vlak a vjedou přímo před něj. [8]



27

Tabulka 5 - Procentuální vyjádření zabezpečení železničních přejezdů k počtu mimořádných událostí       

a počtu usmrcených osob v roce 2008

Zabezpečení železničních 

přejezdů
Počet v %

Počet mimořádných 

událostí v %

Počet usmrcených 

osob v %

pouze výstražnými kříži 59 44 44

mechanickými závorami 7 0 0

světelné bez závor 25 47 47

světelné se závorami 9 9 9

Z tabulky 5 dále vyplývá, že nejbezpečnějším typem přejezdového zabezpečovacího 

zařízení je zabezpečení mechanické. V současné době moderní techniky a automatizace, je 

tato skutečnost překvapivá, neboť obsluha, a tím i spolehlivost tohoto zabezpečovacího 

zařízení, bývá zpravidla závislá jen na lidském faktoru.  

5   Návrh na technické zabezpečení železničních přejezdů 

Správa železniční dopravní cesty investuje do zvýšení bezpečnosti stále více 

finančních prostředků. V roce 2008 bylo státem v této oblasti investováno přes 155 miliónů 

Kč, v roce 2008 už to byla částka téměř 267 milionů Kč. Dále jsou přejezdová zabezpečovací 

zařízení rekonstruována v rámci jednotlivých staveb modernizace tratí. Snížení dopravních 

nehod na železničních přejezdech a jejich následků je tak hlavní prioritou nejen Správy 

železniční dopravní cesty, ale i Ministerstva dopravy České republiky.  

Vzhledem k častému a vědomému porušování zákona ze strany účastníků silničního 

provozu je však zřejmé, že ani instalace drahých zabezpečovacích zařízení na přejezdech 

nemůže vyřešit tragickou bilanci nehodovosti. Zabezpečovací zařízení je tudíž vhodné doplnit 

dalšími úpravami a opatřeními, které střet kolejového vozidla s vozidlem silničním alespoň 

sníží.

Nejbezpečnější je samozřejmě mimoúrovňové křížení, což v praxi znamená budování 

nadjezdů a podjezdů. Toto řešení je ale technologicky, ekonomicky i majetkoprávně velmi 

náročné. Náklady se mohou pohybovat v řádu desítek miliónů korun. 
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5.1 Zlepšení rozhledových poměrů 

Pro zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech jsou velmi důležitým 

faktorem rozhledové poměry. Nejvíce mimořádných událostí se odehrává právě na těch 

železničních přejezdech, kde jsou rozhledové poměry nedostačující a nejsou tak dodržována 

ustanovení normy ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. Na těchto přejezdech bývá 

neudržovaná zeleň, případně zde dokonce stojí budovy. I když jsou tyto železniční přejezdy 

zabezpečeny zabezpečovacím zařízením, případně osazeny příslušnou dopravní značkou, pro 

bezpečný pocit řidiče i chodce je žádoucí zlepšit délku rozhledových poměrů. 

Není-li možné dosáhnout požadovaných rozhledových poměrů pro danou traťovou 

rychlost v místě křížení a pro rychlost silničních vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb.,               

o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, je nutné snížit traťovou rychlost v úseku 

přilehlém k železničnímu přejezdu, případně snížit rychlost silničního vozidla dopravním 

značením.

5.2 Zvýraznění dopravního značení 

Zvýraznění dopravního značení lze dosáhnout zdůrazněním dopravní značky nebo 

zlepšením viditelnosti dopravní značky. Tohoto lze použít zejména u železničních přejezdů 

s nedostatečnými rozhledovými poměry, kde se výstražník přejezdového zabezpečovacího 

zařízení bez závor, případně výstražný kříž u přejezdů bez instalovaného zabezpečovacího 

zařízení, ztrácejí v zástavbě a způsobují zdánlivé zaniknutí železničního přejezdu. Řidič 

silničního vozidla tak železniční přejezd jen těžko registruje a při jízdě nezpomalí. 

Zvýrazněné svislé dopravní značky s kombinací s výrazným vodorovným značením na 

účastníky silničního provozu zapůsobí jako psychologická překážka.

5. 2. 1 Svislé dopravní značky

Svislé dopravní značky jsou umístěné na sloupcích nebo jiných konstrukcích pevně 

zabudovaných v terénu. Svislé dopravní značky, které upozorňují účastníky silničního 

provozu na blížící se křížení pozemní komunikace s dráhou se nazývají výstražné značky. 

Zvýrazněním významu svislé výstražné dopravní značky je její umístění na retroreflexní 

žlutozelený fluorescenční podklad podle obrázku 9 a lze jej použít zejména u dopravních 

značek:
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 A 32 a, b „Výstražný kříž";

 A 31 a, b, c „Návěstní deska" pro vzdálenosti 240, 160 a 80 m před železničním 

přejezdem;

Obrázek 9 – Dopravní značka A 32b umístěná na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu

Zvýrazněné svislé dopravní značky je na dvoukolejných nebo vícekolejných 

přejezdech vhodné doplnit o světelné směrové šipky. Ty mohou informovat řidiče, ze které 

strany a po které koleji se k přejezdu blíží vlak, případně posunový díl. Tím by se zamezilo 

situaci, kdy po projetí vlaku přejezdem řidič ihned vjede, ale neuvědomuje si, že se po druhé 

koleji blíží vlak v opačném směru.  

5. 2. 2 Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení pouze doplňuje svislé dopravní značení před 

železničním přejezdem. Pro snížení rychlosti silničních vozidel je vhodné umístit dopravní 

značku V 18 „Opticko-psychologická brzda“, která opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče 

ke snížení rychlosti vozidla na rychlost předepsanou zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním 

provozu, ve znění pozdějších předpisů. Dále je vhodné označit místo, kde je nutno dát 

přednost v jízdě kolejovému vozidlu, dopravní značkou V 5 „Příčná čára souvislá“ a před 

železniční přejezd umístit dopravní značku V 15 „Nápis na vozovce“ ve znění Pozor vlak.

5. 3 Přisvětlení železničního přejezdu

Zvýrazněním železničního přejezdu a upozornit tak na kritické místo, lze dosáhnout 

také přisvětlením železničního přejezdu. Přisvětlení se provádí intenzivnější barvou ve vztahu 

k okolnímu veřejnému osvětlení, případně jiným zabarvením světla a zajišťuje tak vhodné 

upozornění účastníka silničního provozu na nebezpečné místo zejména za snížené viditelnosti 

– deště, mlhy, sněhu a podobně.



30

5.4  Snížení rychlosti silničních vozidel zřízením zpomalovacích prahů

Zpomalovací prahy zajišťují moderní, rychlý, bezpečný a levný způsob zpomalení 

dopravy.  Montují se na pozemní komunikaci a působí tak náhlou změnou výškového profilu 

komunikace. Řidiče donutí ke snížení rychlosti a následnému zvýšení pozornosti. Umísťují se 

ve směru jízdy silničních vozidel k železničnímu přejezdu a montují se pro různá omezení 

rychlosti, zpravidla pro dosažení snížení rychlosti na 10 km/h, 20 km/h a 30 km/h. Jsou proto 

vhodné na železniční přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži.

Zpomalovací prahy jsou zvýrazňovány vodorovným i svislým dopravním značením, 

případně též dalšími reflexními prvky. Zřizují se na místních komunikacích funkční skupiny 

C a D1, v odůvodněných případech i na místních komunikacích funkční skupiny B a na 

průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy s podmínkou souhlasu silničního správního úřadu      

a po projednání se správcem komunikace. [10]

5.5 Světelný práh

Velmi účinným prostředkem pro zvýšení pozornosti účastníků silničního provozu 

v prostoru železničního přejezdu je instalace zapuštěných LED návěstidel, tzv. světelný práh. 

LED návěstidla světelného prahu jsou zapuštěna do pozemní komunikace v celé její šíři před 

přejezdem a jsou napojena na přejezdové zabezpečovací zařízení. Mohou tedy přenášet 

signály výstražníku. Díky svému vysokému světelnému výkonu jsou účinná i při ostrém 

denním slunečním světle. Zapuštěné návěstidlo neoslňuje řidiče vozidel v bezprostřední 

blízkosti jeho instalace, ale je velmi výrazné již ze vzdálenosti 80-ti metrů.

Zapuštěná LED návěstidla se v současné době používají zejména na nebezpečných 

přechodech pro chodce. Pro upozornění účastníků silničního provozu na blížící se železniční 

přejezd je však nutná taková instalace LED návěstidel na pozemní komunikaci, aby 

strojvedoucí projíždějícího vlaku nebyl uveden v omyl blikajícími červenými světly 

zapuštěných LED návěstidel a nedošlo tak k zastavení vlaku. [16]

5.6 Zapojení železničního přejezdu do kamerového systému 

Na kritických železničních přejezdech s častým výskytem mimořádných událostí je 

vhodné instalovat kamerový venkovní systém.

Kamerový venkovní systém je sestavený minimálně z jedné průmyslové kamery, která

snímá určenou lokalitu a je připojena například pomocí FireWire nebo GSM technologie        

k serverům, kde dojde k vyhodnocení obrazové informace. Kamerové systémy sice nemohou 
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zabezpečit samotný přejezd, monitorováním železničního přejezdu a sledováním chování 

jednotlivých účastníků lze však získat data nezbytná jednak pro prevenci, ale i pro potrestání

těch účastníků silničního provozu, kteří páchají dopravní přestupky. Kromě toho mají              

i psychologický vliv na chování účastníků silničního provozu. Pokud si je řidič či chodec 

vědom, že je v prostoru železničního přejezdu sledován kamerovým systémem, může ho to 

odradit od nežádoucího jednání.   

Systém je aktivován při rozsvícení výstražného červeného světla na návěští 

železničního přejezdu. Po celou dobu svícení výstražného světla probíhá digitální 

videozáznam situace na přejezdu a detekce projíždějících vozidel. V případě detekce 

projíždějícího vozidla dojde k zachycení jeho fotografie a rozpoznání registrační značky 

vozidla. [1]

5.7 Zvýšení stupně zabezpečení přejezdu úpravou zabezpečovacího zařízení

Úprava zabezpečovacího zařízení na vyšší stupeň zabezpečení přejezdu je velice 

nákladnou investicí. Náklady na instalaci přejezdového světelného zabezpečovacího zařízení 

na přejezd vybavený pouze výstražnými kříži se pohybují okolo 7 - 10 miliónů korun, náklady 

na instalaci závor na přejezd zabezpečený světelným zařízením se pohybují v rozmezí                 

3 - 5 miliónů korun. Pro vyšší bezpečnost účastníků silničního i železničního provozu             

a snížení tragických událostí v místech křížení dráhy s pozemní komunikací je však potřebné 

investovat právě do zvyšování stupně zabezpečení. 

Podle tabulky 4 je zřejmé, že nejvíce mimořádných událostí se stává na železničních 

přejezdech vybavených světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.  Závory představují 

pro řidiče fyzickou překážku a pokud je přejezd vybaven celými závorami, řidič tak nemá 

kudy přes železniční přejezd projet. Doplnění světelného zabezpečovacího zařízení celými 

závorami je tedy velice účinné. Nevýhodou těchto železničních přejezdů je však jejich častá 

poruchovost, kdy může dojít k poruše světelné části zabezpečovacího zařízení i mechanické 

části zabezpečovacího zařízení. 

I na přejezdech vybavených celými závorami však dochází k mimořádným událostem. 

Žádné technické zařízení totiž vjezdu nebo vstupu na železniční přejezd nezabrání,                 

rozhodne-li se účastník silničního provozu riskovat. V tomto případě jde zejména o chodce   

a cyklisty a jedinou možností je tak tvrdá represe ze strany Policie České republiky nebo 

obecní policie.
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6   Návrh na technické zabezpečení železničního přejezdu v obci 

Duchcov 

Pro svůj návrh na technické zabezpečení železničního přejezdu jsem vybral křížení 

dráhy s pozemní komunikací v obci Duchcov. Železniční přejezd je jednokolejný                    

a zabezpečený světelným zabezpečovacím zařízením. Hustota provozu na železniční trati je 

velmi malá: osobní doprava zde byla zcela zastavena a trať je využívána pouze pro nákladní 

dopravu. Denně zde projedou v průměru dva páry nákladních vlaků a několik posunujících 

dílů. Přesto zde často dochází ke střetům kolejového vozidla s vozidlem silničním, neboť 

frekvence silničního provozu je zde velká. Jedná se o silnici II. třídy číslo 254 spojující obce 

Duchcov a Teplice. Důvodem těchto střetů může být:

 přehlédnutí přejezdu řidičem silničního vozidla: z obrázku 10 je patrné, že přejezd 

opticky splývá s okolím a je prakticky neviditelný. I když je řádně označen 

dopravními značkami dle zákonu č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., zejména při snížené 

viditelnosti jej lze snadno přehlédnout, respektive řidič nezaznamená hrozící 

nebezpečí;

Obrázek 10 - Železniční přejezd v obci Duchcov

 nedostatečné rozhledové poměry: přijíždí-li silniční vozidlo od obce Teplice, nevidí 

pro rostoucí stromy a zeleň na úsek trati směrem na Oldřichov u Duchcova, jak je 

patrné z obrázku 11;  
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 podceněním nebezpečí řidičem silničního vozidla: vzhledem k malé frekvenci 

železničního provozu si místní řidiči nepřipouští riziko střetu s kolejovým vozidlem 

a při jízdě přes tento přejezd tak vědomě porušují ustanovení zákonu č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky     

č. 30/2001 Sb.; 

 častá poruchovost světelného zabezpečovacího zařízení přejezdu: pro malou hustotu 

provozu v tomto úseku trati dochází k pozvolnému narušovaní povrchu kolejnice 

v ovládacích obvodech přejezdu a může tak dojít k samovolné aktivaci světleného 

zabezpečovacího zařízení. Zařízení pak upozorňuje účastníky silničního provozu 

výstražným signálem na blížící se kolejové vozidlo. Účastníci silničního provozu 

však po nějaké době čekání nevydrží a přes železniční přejezd přejedou i přes 

signalizovanou výstrahu. Při následující jízdě přes tento přejezd, ale případně i přes 

jiný přejezd, jsou řidiči při signalizované výstraze méně opatrní, neboť se domnívají, 

že může jít opět o poruchu přejezdového zabezpečovacího zařízení.  

Obrázek 11 - Stromy a zeleň bránící výhledu na trať směrem na Oldřichov u Duchcova
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6. 1 Technický popis železničního přejezdu  

Typ přejezdu: PZS 3 - světelné zařízení bez závor

Km poloha přejezdu: 26,560

Identifikační označení přejezdu: P1956

Způsob ovládání: jízdou kolejového vozidla nebo ručně tlačítkem

Ovládací stanoviště pro ruční obsluhu: stavědlo 1 Duchcov nákladní nádraží

Kontrolní stanoviště přejezdu: železniční stanice Oldřichov u Duchcova

Ovládací stanoviště pro ruční obsluhu je umístěno na stavědle 1 v nákladišti 

Duchcov nákladní nádraží pro potřebu místního posunu. Stavědlo 1 však není trvale obsazeno

obsluhujícím zaměstnancem, proto je kontrolní stanoviště přejezdu umístněno v dopravní 

kanceláři u výpravčího železniční stanice Oldřichov u Duchcova.

6. 2 Opatření pro zvýšení bezpečnosti na přejezdu

Ke snížení nehodovosti na tomto železničního přejezdu navrhuji opatření, zobrazené 

na obrázku 12. Tato opatření jsou jednoduchá a finančně nenáročná a nevyžadují stavební 

úpravy na pozemní komunikaci ani na tělese dráhy.

 Zlepšení rozhledových poměrů vyřezáním zeleně a stromů pro lepší výhled z pozemní 

komunikace na úsek trati směrem na Oldřichov u Duchcova. To řešení však naráží 

nejen na nesouhlas ochránců přírody, příslušných úřadů pro ochranu životního 

prostředí, ale někdy i samotných obyvatel dotčené obce.

 Zvýraznění svislých dopravních značek A 31a, A31b, A31c, A 32a jejich umístěním 

na retroreflexní žlutozelený fluorescenční podklad.

 Doplnění svislých dopravních značek o vodorovné dopravní značení, a to dopravní 

značkou V 18 pro snížení rychlosti vozidel na rychlost předepsanou zákonem              

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 30/2001 Sb.

 Zvýraznění povrchu vozovky v zóně křížení dráhy s pozemní komunikací natřením 

povrchu vozovky retroreflexním žlutozeleným fluorescenčním nátěrem. Nátěr tak 

upozorní blížící se řidiče na možné nebezpečí i za snížené viditelnosti a přispěje tak ke 

zklidnění dopravy v místě křížení.
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Obrázek 12 – Navrhovaná opatření pro zvýšení bezpečnosti na přejezdu

Dalším navrhovaným opatřením pro zvýšení bezpečnosti na tomto železničním přejezdu 

je možnost instalace nových typů výstražníků s LED technologií. Žárovky ve výstražnících 

jsou nahrazeny LED diodami a intenzita svícení červeného světla je mnohem výraznější než 

u klasických žárovek. Testováním bylo zjištěno, že jejich světlo je vidět i ve velmi ostrém 

slunci, a to i z úhlů, kdy žárovkové světlo člověk nepostřehne. Další výhodou těchto 

přejezdníků je i zapojení diod ve třech sektorech. Výpadek jednoho sektoru tedy neznamená 

nesvícení výstražné návěsti, jako je tomu u žárovkových výstražníků a zaměstnanci udržující 

zabezpečovací zařízení tak nemusí k závadě ihned vyjíždět. V současné době jsou tyto 

výstražníky v ověřovacím provozu na železniční trati Peruc – Louny. Ověřovací provoz 

potrvá půl roku a pokud proběhne bez závad, budou se instalovat LED světla i do starších 

typů výstražníků na železničních přejezdech. [9]
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7   Závěr

Počet mimořádných událostí na železničních přejezdech je v současné době stále 

vysoký. I přes modernizaci přejezdových zabezpečovacích zařízení nelze střetům kolejových 

vozidel s účastníky silničního provozu zcela zabránit, přesto lze počet těchto nehod alespoň 

minimalizovat.  

Již bylo řečeno, že za naprostou většinu střetů na železničních přejezdech mohou 

neukáznění řidiči nebo chodci. Přestože jsou přejezdová zabezpečovací zařízení používaná 

v síti Českých drah na velmi vysoké technické úrovni, nelze vznik nehod na železničních 

přejezdech přičítat pouze neukázněnosti v chování řidičů a chodců. Zejména ve sdělovacích 

prostředcích se toto často děje. Tento závěr je však velmi neprofesionální a povrchní, protože 

samotné zabezpečení přejezdu, ať už výstražnými kříži či zabezpečovacím zařízením, a dále 

znalost příslušných zákonů a vyhlášek, nemusí vždy postačit. Je totiž nutností také 

zohledňovat stavební, technické a psychologické faktory, které mají vliv na chování účastníka 

silničního provozu v prostoru křížení dráhy s pozemní komunikací. 

Chování účastníka silničního provozu a jeho následné rozhodnutí jak se zachovat na 

přejezdu, jsou právě tím nejdůležitějším faktorem pro bezpečnou jízdu či chůzi přes přejezd 

nebo naopak pro vznik mimořádné události. 

Je tedy neustále třeba apelovat na chodce a řidiče, že přednost na železničním přejezdu 

má vždy vlak, a to i z logických důvodů. Hmotnost kolejového vozidla je o několik desítek 

tun vyšší než hmotnost vozidla silničního. Při správné funkci přejezdového zabezpečovacího 

zařízení projíždí vlak přes přejezd nejvyšší dovolenou rychlostí a například při rychlosti      

100 km/h činní zábrzdná vzdálenost vlaku 1 000 metrů. Účastník silničního provozu má tedy 

při střetu s kolejovým vozidlem malou šanci na přežití a sám se musí rozhodnout, zda-li 

riskovat nebo se chovat v souladu s předpisy. Prevence je tedy v této situaci zcela na místě     

a je třeba zdůrazňovat principy bezpečného chování účastníků silničního provozu na 

železničních přejezdech již na základních školách a mladým řidičům v autoškolách. 

V případě, že nepomáhá prevence a pro ty, kteří porušují předpisy vědomě, je třeba použít 

represivních opatření ve formě pokut, odebráním řidičského průkazu či jiného trestu. 

Porušením předpisů na železničním přejezdu totiž účastník silničního provozu ohrožuje nejen 

bezpečnost svou, ale i bezpečnost svého okolí.
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Kromě represivních opatřeních lze působit na zmírňování počtu mimořádných

událostí na železničních přejezdech i pomocí jednoduchých úprav infrastruktury a instalací 

technických zařízení. Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout tato opatření pro praktické 

využití na křížení dráhy s pozemní komunikací a tento návrh pak praktikovat na skutečném 

přejezdu. Jde o nízkonákladová a technicky nenáročná opatření a zájem na jejich aplikaci 

v praxi by měla mít celá společnost.  
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9   Seznam použitých zkratek

AŽD Automatizace železniční dopravy

GPS Global Position System (globální triangulační systém)

GSM Groupe Spécial Mobile (globální systém pro mobilní komunikaci)

LED Light Emitting Diode (svítivá dioda)

PZM Přejezdové zařízení mechanické

PZS Přejezdové zařízení světelné

VÚŽ Výzkumný ústav železniční


