ČVUT – Cena děkana fakulty dopravní

Návrh webové stránky zabývající se
problematikou železničních přejezdů

Adam Vilímek
Gymnázium Postupická, Praha 4

Anotace
Úrovňová křížení pozemní komunikace s železniční tratí jsou velkým narušitelem
bezpečnosti jak vlakové, tak i automobilové dopravy. Jsou to místa, kde se čím dál
kvalitněji zabezpečovaná doprava po kolejích musí setkávat s individuálním, a tím
pádem naprosto odlišným způsobem přepravy. To má za následek velkou četnost
mimořádných událostí, u kterých nejsou výjimkou ani ztráty na životech. V případě
větších nákladních automobilů se poslední dobou ukazuje, že oběti mohou být i mezi
cestujícími ve vlakové soupravě, která takové srážky v drtivé většině případů nezaviní.
Rozhodl jsem se proto vytvořit projekt webové stránky s tematikou železničních
přejezdů pro lepší osvětu široké veřejnosti. Myslím si totiž, že podobná upozornění jsou
potřebná a momentálně u nás celkem stále chybí.
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Současná situace
Česká republika má nejhustší železniční síť na světě1, což má za následek vysokou
koncentraci železničních přejezdů. Úrovňových křížení s různým způsobem zabezpečení
je u nás více než osm tisíc2 a ubývají pomalu. Každé takové místo přitom zvyšuje
pravděpodobnost vzniku mimořádné události a následného mnohahodinového
omezení provozu jak na železnici, tak i na pozemní komunikaci, na které poté musí být
odkláněna jak individuální automobilová doprava, tak i například linková doprava
provozována autobusy.

Typy zabezpečení
Na našem území existuje několik způsobů zabezpečení přejezdů. Od prostého označení
výstražným křížem až po moderní přejezdová zabezpečovací zařízení se světelnou
signalizací a se zdvojenými závorami přes celou délku silnice. V posledních letech jsou
instalovány také bezpečnostní kamery3, které zaznamenávají chování na železničním
přejezdu a v jeho těsné blízkosti.
Vyšší zabezpečení však nemusí znamenat méně nehod. Dle dlouhodobé statistiky se na
železničních přejezdech vybavených světelným zabezpečovacím zařízením bez závor
odehraje kolem poloviny všech nehod. To jen potvrzuje riskantní chování řidičů
motorových vozidel.4
Jako novinka v lepším zabezpečení železničních přejezdů se u nás začalo testovat
zařízení, které po sklopení závor pomocí laserového snímání kontroluje dění v kolejišti
a v případě překážky vyšle do blížícího se vlaku pokyn k zastavení. Takové opatření
ovšem vyžaduje delší dobu uzavření přejezdu. Je to na druhou stranu jeden z dalších
ochranných přístrojů, který by teoreticky mohl odvracet případná neštěstí.

Laserový snímač objektů
na přejezdu (Zdroj: pořad
POZOR VLAK)

Přejezd zabezpečený výstražným křížem
a dopravní značkou „Stůj, dej přednost
v jízdě!“ (Foto: Adam Vilímek)

Výstražník přejezdového zabezpečovacího
zařízení (Foto: Adam Vilímek)

1

Česká republika má na 1000 km² zhruba 120 km železničních tratí, tedy nejvíce na světě.
Zdroj: http://statinfo.biz/Data.aspx?act=2661
2
Celkový počet přejezdů spadající pod SŽDC k 31. 12. 2016 byl 7 961. Zdroj: SŽDC, s. o.
3
Viz například tisková zpráva SŽDC o instalování bezpečnostních kamer na vybrané přejezdy
v Moravskoslezském kraji ze dne 20. 12. 2017
4
Dlouhodobá statistika Drážní inspekce, www.dicr.cz
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Přejezdová zabezpečovací zařízení
Přejezdy, které jsou vybaveny přejezdovým zabezpečovacím zařízením, se mezi sebou
liší rozdílným vzhledem, stářím a bezpečností. Zdaleka ne všechny mají bílé pozitivní
světlo, jehož funkce pak dovoluje řidičům jet přes křížení nejen vyšší rychlostí, ale také
na přejezd celkem nesmyslně vjíždět i v době, kdy se k němu blíží vlak5. Odlišnosti jsou
také v délce a počtu závorových břeven, typu výstražného zvuku nebo například v délce
předzváněcí doby.
Drážní inspekce se snaží o co nejvyšší počet přejezdů vybavených závorami, což se
z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikové. Ovšem závorová břevna mohou při
uváznutí vozidla na přejezdu v době výstrahy působit jako těžce prorazitelné zábrany,
což v případě, kdy závory zaujímají celou šířku komunikace, může mít neblahé následky.
Závory jsou sice konstruovány tak, aby šly lehce nadzvednout či prorazit, ale o tom řidiči
tolik povědomost nemají.

Mimořádné události
Drážní inspekce v posledních letech zaznamenává vysoký počet smrtelných nehod na
železničních přejezdech. Zatímco dříve byla smrtelná každá desátá, dnes je to již každá
šestá nehoda. Viníky jsou v drtivé většině případů účastníci silničního provozu, kteří na
přejezd vjedou v době, kdy jim to zákon o pozemních komunikacích zakazuje.
událostí

obětí

zraněných

rok 2015

165

32

130

2016

176

46

68

2017

171

34

85

Zdroj: Drážní inspekce

V červenci roku 2015 se ve Studénce stal jeden z nejvážnějších střetů, kdy řidič kamionu
neuposlechl zvukovou ani světelnou signalizaci přejezdového zabezpečovacího zařízení
a vjel na přejezd v době, kdy se již stahovaly závory. Místo toho, aby lehká břevna v této
kritické situaci rozrazil, zůstal stát nehybně na kolejích. Po pár vteřinách do něj
v rychlosti 142 km/h narazila elektrická jednotka ČD 680.003 „Pendolino“. Řidič přežil,
naopak tři cestující z vlaku zemřeli a další, včetně strojvedoucího, mají doživotní
následky6.
Zabezpečení ve Studénce přitom bylo na velmi vysoké technologické úrovni7, avšak
jeden jediný člověk ho dokázal během pár vteřin obelstít. Podle jeho pozdějšího
5

Zákon č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), § 29:
(1) „Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,“ d) „je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní
vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu
přejezdového zabezpečovacího zařízení.“
6
„Třetí cestující z vlaku zemřel. Tři těžce ranění jsou stabilizovaní.“ Zdroj: Web ČT24, www.ct24.cz (2015-07-23)
7
Přejezd měl na obou stranách vozovky výstražník a byl vybaven břevny přes celou šířku komunikace.
Technologie zabezpečení byla nové generace.
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vyjádření si připadal na přejezdu mezi závorami „uvězněn“. Přitom lehká břevna prorazí i
rychleji jedoucí cyklista. Mnohatunový kamion by s tím neměl sebemenší problém.

Možná řešení
Ke zlepšení situace by mohlo přispět aktivnější postihování neukázněných řidičů.
Správné chování účastníků silničního provozu na železničním přejezdu je kontrolováno
zřídka kdy. Přitom následky zbytečného riskování v místě křížení železnice a pozemní
komunikace jsou daleko vážnější než například překročení maximální povolené rychlosti,
které bývá sledováno daleko častěji i pomocí radarů a kamerových systémů. Systém,
který by rozpoznával SPZ aut, která se v době výstrahy nezákonně vyskytují na přejezdu,
není v dnešní době nic nemožného.
Kromě podobných represí by se samozřejmě mělo zacílit na lepší povědomí řidičů
o správném postupu v době, kdy uváznou na kolejích. V autoškolách se nezapomíná
zmiňovat správný způsob přepravy sypkého materiálu – o možnosti zlomit či podjet
závory se ovšem instruktoři nezmiňují a nic podobného nebývá ani v závěrečných
teoretických testech.
Konkrétně v případu Studénky by dost pravděpodobně tragédii zabránilo postupné
sklápění 4kvadrantových závor – tzn. nejprve sklopení břeven na pravé straně
komunikace v obou směrech a po uplynutí předzváněcí doby na straně levé.

Přejezd se zdvojenými (4kvadrantovými) závorami – zaujímají
celou šířku pozemní komunikace. Momentálně se sklápějí
všechny naráz. (Foto: Adam Vilímek)

Označení přejezdu, který je střežen kamerovým
systémem (Foto: Adam Vilímek)

Co by ovšem rozhodně nebylo na škodu, je lepší
osvěta široké veřejnosti. Z mého pohledu je aktuální
informovanost o nebezpečích na železničních
přejezdech podceněna. V celkových investicích do
železničních přejezdů, které jsou někdy dost
diskutabilní8, by se financování určitého druhu
kampaně nepochybně ztratilo9. To je také důvod, proč
jsem začal se svým projektem webových stránek.

Rychlostník, který projíždějícímu vlaku dovoluje
ihned po projetí čela soupravy přes železniční
přejezd zvýšit rychlost na 70 km/h. Úrovňová
křížení jsou častým důvodem snižování rychlosti
na železnici – především na menších lokálních
tratích. (Foto: Adam Vilímek)

8

Například modernizace železničního přejezdu v Jablonci nad Jizerou za 9,75 mil Kč, přes který ovšem jezdí
pouze dva páry vlaků týdně. Zdroj: Zdopravy.cz
9
V roce 2012 bylo na údržbu a modernizace přejezdů vyčleněno více než 1,5 mld Kč. Zdroj: tisk. zpráva SŽDC
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Projekt webové stránky
Úvod
Po nehodě ve Studénce si ministr dopravy Dan Ťok vyžádal celkový počet přejezdů na
trati z Prahy do Ostravy. Taková data totiž nelze nikde jednoduše a přehledně najít. A to
si myslím je velká škoda. Proto jsem se později rozhodl nezpracovaná data od SŽDC
převést do vizuální podoby v mapové aplikaci a poté začal pracovat na samotné webové
prezentaci.

Interaktivní mapa

Pohled na interaktivní mapu přejezdů z počáteční vzdálenosti

Příklad velmi vysoké koncentrace úrovňových křížení (trať č. 282 Vsetín – Velké Karlovice a zpět)
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Samotná interaktivní mapa byla pro mě nejsložitější, ale zároveň i nejzajímavější částí.
Naskytl se mi pak velmi pozoruhodný pohled, který jsem nikde jinde vidět nemohl.
Frekvence přejezdů je na některých tratích tak vysoká, že lze i z větší vzdálenosti celé
vykreslení trati vidět.
Díky GPS souřadnicím je každý přejezd na mapě vyznačen velice přesně a ze stejných
údajů jsem pak u každého křížení mohl data obohatit o nadmořskou výšku a adresu –
o kraj, okres a obec (případně i čtvrť a ulici).
Celá mapa je velice rychlá a jednoduchá. Všech asi osm tisíc bodů v podobě železničních
přejezdů se načte během pár vteřin. Návštěvník stránky pak může mapou jakkoli
pohybovat nebo si změnit vrstvu. Po kliknutí na jeden z mnoha nabízených přejezdů se
objeví podrobnosti včetně detailního záběru z letecké mapy.

Zkušební verze interaktivní mapy
Zkušební verze interaktivní mapy železničních přejezdů je veřejně přístupná na mé
webové stránce na adrese http://p.vilimekadam.cz/.

Příklady podrobností k náhodným železničním přejezdům
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Seznam přejezdů
Po interaktivní mapě se logicky nabízí tvorba seznamu železničních přejezdů. Ten by
ideálně obsahoval možnost vytvoření vlastního filtru a tedy libovolného „namíchání“
podle určitých parametrů (např. počtu kolejí, traťové rychlosti…). Kdyby toto fungovalo
již kdysi po tragické nehodě ve Studénce, tak by se ministr nepotřeboval ptát svých
poradců na počet přejezdů, ale zjistil by si to rychle sám podobně jako kdokoli jiný.

Částečný návrh podoby jedné položky v seznamu. Na prázdném místě mohou být další podstatné informace jako například
počet mimořádných událostí.

Celkový pohled na návrh grafické podobny seznamu

Grafická podoba hlášek upozorňující na konec seznamu a na ztrátu datového připojení
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Celkový pohled na grafický návrh webové stránky

K jednotlivým přejezdům by postupně byly doplňovány fotografie a videa dokumentující
stav zabezpečovací technologie nebo také rozhledových podmínek. Bylo by pak zřejmé,
v jakém stavu přejezd je a zda není třeba tlačit na jeho modernizaci nebo nahrazení
mimoúrovňovým křížením.

Seznam mimořádných událostí
Webová stránka by taktéž mohla obsahovat statistiku mimořádných událostí
propojenou se samotnými železničními přejezdy. Vznikl by pak přehled nebezpečných
přejezdů.

Osvěta
Mimo toto vše by stránka byla důležitá pro samotnou osvětovou činnost. Internetové
stránky pojednávající o správném chování na železničních přejezdech nebo například
o principu fungování přejezdového zabezpečovacího zařízení v naší zemi momentálně
chybí. Netvrdím, že by web mohl zabránit nehodám podobné té ve Studénce, kterou
jsem již několikrát zmínil. Mohla by ale dostat železniční přejezdy do lepšího povědomí
a zlepšit chování řidičů v místech křížení – tím i zabraňovat často fatálním nehodám,
jejichž počet se rozhodně nesnižuje.

Finální stav
V konečné podobě by web nabízel aktuální informace z oblasti železničních přejezdů
včetně zpráv o nehodách a dalších událostech. Podporoval by rušení úrovňových křížení
nebo alespoň jejich lepší zabezpečení. Poskytoval by ucelené texty pojednávající
o správném počínání v okolí přejezdů, o jejich fungování a o typech zabezpečení.
Obsahoval by údaje o všech železničních přejezdech včetně možnosti návštěvníků
jednotlivé přejezdy ohodnotit ze svého vlastního pohledu.
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Závěr
Česká republika je přejezdová velmoc a samotné přejezdy se stávají Achillovou patou
naší dopravy. Úroveň výuky v autoškolách není v oblasti teorie nijak vysoká, a proto bych
nejen já podobnou stránku pojednávající o této problematice určitě uvítal.
Už dříve jsem věděl, že počet přejezdů je v naší zemi opravdu vysoký. Až když jsem
poprvé uviděl zmíněnou mapu, tak jsem pochopil, jak velké ono číslo skutečně je.
A podobně by si to mohli uvědomit i další. Nejlepší úrovňové křížení je to, které
neexistuje.
Doufám, že světlo světa podobná webová stránka nakonec spatří a že pak nejen ona
přispěje ke snižování mimořádných událostí a pomůže k lepší plynulosti dopravy.
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