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A Vybrané části některých legislativních předpisů 
související se železničními přejezdy 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

ČÁST DRUHÁ 

SILNIČNÍ POZEMEK, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Součásti a příslušenství 

§ 14 

(2) Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou 

c) úrovňové přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové 

přejezdy drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů 

drah, kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah.  

ČÁST PÁTÁ 

OCHRANA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH STYK S OKOLÍM 

§ 37 

Styk s dráhami 

(1) Křížení silnice a místní komunikace s dráhou se zřizuje mimo úroveň kolejí. Zřízení 

úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s dráhou (přejezd) může příslušný silniční 

správní úřad se souhlasem drážního správního úřadu a příslušného orgánu Policie České 

republiky povolit pouze v případech malého dopravního významu stanovených prováděcím 

předpisem. Toto ustanovení se nevztahuje na tramvajovou a trolejbusovou dráhu a na 

vlečku.   

(2) Na žádost vlastníka dráhy může příslušný silniční správní úřad se souhlasem drážního 

správního úřadu rozhodnout o zrušení existujícího přejezdu.   

(3) Zabezpečovací zařízení na přejezdu s dráhou umísťuje a udržuje vlastník dráhy. Vlastník 

dráhy je povinen udržovat v řádném stavu silnici nebo místní komunikaci na přejezdu bez 

závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje, na přejezdu se závorami v úseku mezi 

závorami, a to v celé šíři tělesa pozemní komunikace. Pokud šířka silnice nebo místní 

komunikace na přejezdu neodpovídá šířce jejích přilehlých úseků, je vlastník dráhy povinen 

přejezd při jeho rekonstrukci přiměřeně rozšířit; u silnic a místních komunikací užších než 5 

m musí být na přejezdu zachována volná šířka alespoň 5 m.   

(4) U silnice a místní komunikace II. třídy je vlastník dráhy povinen zajistit  

a) úpravu přejezdu umožňující plynulé najíždění silničních vozidel,   
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b) opatření na přejezdu v souvisle zastavěném území obcí, aby chodci při přechodu dráhy 

nebyli nuceni používat vozovky silnice nebo místní komunikace,   

c) aby umístěná drážní zařízení nebránila nutnému rozhledu uživatelů silnice nebo místní 

komunikace a s výjimkou trolejových vedení nezasahovala do prostoru nad jejich vozovku do 

výše 5 m; zařízení, která tomu neodpovídají, musí být při rekonstrukci dráhy přemístěna 

nebo odstraněna. 

(5) Je-li to z technických důvodů nutné nebo žádá-li to veřejný zájem, může být kromě 

tramvajové a trolejbusové dráhy vedena po silnici nebo po místní komunikaci i jiná dráha, a 

to způsobem přiměřeným místním poměrům tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy 

zúčastněných vlastníků i provozovatelů a aby nebyl vzájemně ohrožován jejich provoz. 

Případné střety zájmů rozhoduje příslušný silniční správní úřad se souhlasem drážního 

správního úřadu.   

(6) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí zvláštní předpisy pro styk dálnice, silnice a místní 

komunikace s dráhou, pro jejich křížení, zabezpečení těchto křížení a pro používání silnice a 

místní komunikace k vedení dráhy.  

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

ČÁST DEVÁTÁ 

STYK KOMUNIKACÍ S VODNÍMI TOKY, DRÁHAMI, INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI A JINÝMI 

VEDENÍMI 

§ 49 

Křížení s dráhami  

 (1) Na mostních objektech přes elektrizované železniční, tramvajové nebo trolejbusové  

dráhy musí být osazeny zábrany (ochranné štíty a sítě apod.) proti dotyku s živými částmi  

trakčního vedení. V případě drah s motorovou trakcí musí být osazeny ochrany proti 

kouřovým plynům. Podmínky pro uvedené zábrany a ochrany obsahují závazné ČSN 73 6201 

a ČSN 73 6223.  

(2) Zřízení a způsob zabezpečení úrovňového křížení silnic a místních komunikací s dráhou v 

případech malého dopravního významu stanoví zvláštní předpisy a závazná ČSN 73 6380. 

Bližší podrobnosti obsahují též doporučené ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

HLAVA I 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 2 

Vymezení základních pojmů 

bb) železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, 

popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní 

značkou 

HLAVA II 

DÍL 3 

Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

ODDÍL 1 

Jízda vozidly 

§ 17 

Předjíždění 

(5) Řidič nesmí předjíždět 

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním 

§ 24 

Otáčení a couvání 

(4) Řidič nesmí otáčet a couvat 

e) na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti 

Zastavení a stání 

§ 27 

(1) Řidič nesmí zastavit a stát 

g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi 

a za nimi 

§ 28 

Železniční přejezd 

(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, 

zda může železniční přejezd bezpečně přejet. 

(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li 

o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst.2, smějí vozidla přejíždět přes železniční 

přejezd jen v jednom jízdním proudu. 
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(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet 

rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového 

zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet 

rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně 

prodlužovat dobu jeho přejíždění. 

(4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo 

mimo železniční trať,17) a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči 

kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. 

 (5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v 

jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. 

§ 29 

(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, 

a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu 

přejezdového zabezpečovacího zařízení, 

 b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového 

zabezpečovacího zařízení, 

 c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, 

 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, 

 e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým 

praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem, 

 f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v 

jízdě. 

 (2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd 

pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance 

provozovatele dráhy11) k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič 

povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance 

provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání 

řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. 

Osvětlení vozidel 

§ 32 

(3) Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li 

by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník 

provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo 
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řidič plavidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací 

světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru. 

ODDÍL 5 

Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a hnaní 

zvířat 

Chůze 

§ 55 

(1) Před železničním přejezdem si musí chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se musí 

přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejít. 

 (2) Chodec nesmí vstoupit na železniční přejezd v případech stanovených v § 29 odst. 1 

písm. a) až e). 

 (3) V případech uvedených v § 29 odst. 1 písm. a), b) a c) smí chodec přejít přes železniční 

přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného 

zaměstnance provozovatele dráhy11) ústní souhlas. V tomto případě je chodec povinen řídit 

se při přecházení železničního přejezdu pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele 

dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání chodce 

prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. 

DÍL 4 

Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 

ODDÍL 3 

Vztahy mezi úpravami provozu na pozemních komunikacích, jejich stanovení a užití 

dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací 

§ 77 

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

(3) Užití dopravních značek "Železniční přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez závor", 

"Návěstní deska", "Tramvaj", "Dej přednost v jízdě tramvaji!" a užití dopravní značky "Stůj, 

dej přednost v jízdě!", má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví na silnici I. 

třídy místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci místně 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření 

příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem. 

 (4) Užití dopravních značek "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a "Výstražný 

kříž pro železniční přejezd vícekolejný", světelného signálu "Signál pro zabezpečení 

železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad po projednání s 

příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na silnicích I. třídy nebo s 

místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto 
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značek na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci, vždy po předchozím písemném 

stanovisku příslušného orgánu policie. 

ODDÍL 4 

Zastavování vozidel 

§ 79 

(1) Zastavovat vozidla je oprávněn 

d) zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu, 

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích 

ČÁST DRUHÁ 

ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

HLAVA I 

DOPRAVNÍ ZNAČKY 

DÍL 1 

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 

Oddíl 2 

Rozdělení a význam svislých dopravních značek 

§ 7 

 Výstražné značky 

(1) Výstražné značky jsou 

aa) "Tramvaj" (č. A 25), která upozorňuje, jestliže je to nutné v zájmu bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích, zejména na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních 

vozidel, 

ee) "Železniční přejezd se závorami" (č. A 29), která upozorňuje na železniční přejezd 

vybavený celými nebo polovičními závorami,  

ff) "Železniční přejezd bez závor" (č. A 30), která upozorňuje na železniční přejezd 

nevybavený závorami, 

gg) "Návěstní deska (240 m)" (č. A 31a), "Návěstní deska (160 m)" (č. A 31b) a "Návěstní 

deska (80 m)" (č. A 31c), které předem upozorňují na železniční přejezd; nad značkou č. A 

31a se umísťuje značka č. A 29 nebo značka č. A 30; je-li vzdálenost mezi dvěma železničními 

přejezdy kratší než 240 m, je před následujícím přejezdem umístěna značka č. A 29 nebo 
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značka č. A 30 nad značkou č. A 31b, a je-li tato vzdálenost kratší než 160 m, nad značkou č. 

A 31c; je-li tato vzdálenost kratší než 80 m, užívá se značky č. A 31c, nad kterou je značka č. A 

29 nebo značka č. A 30 s dodatkovou tabulkou "Vzdálenost" (č. E 3a) udávající vzdálenost k 

přejezdu; je-li vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než 30 m, je značka pro oba přejezdy 

společná; jde-li o železniční přejezdy bez závor, je pod značkou č. A 30 umístěna dodatková 

tabulka "Počet" (č. E 1) s nápisem "2x"; pro označení železničního přejezdu na odbočující 

pozemní komunikaci se užívá dodatkové tabulky "Směrová šipka" (č. E 7b) umístěné nad 

značkami č. A 31a až č. A 31c; nachází-li se však přejezd na pozemní komunikaci menšího 

dopravního významu, označuje se jen na této pozemní komunikaci, a jeli jeho vzdálenost od 

křižovatky menší než 80 m, užívá se i zde dodatkové tabulky č. E 3a udávající vzdálenost k 

přejezdu; k vyznačení tvaru křížení pozemní komunikace s dráhou lze užít dodatkové tabulky 

"Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou" (č. E 10), která se umísťuje nad značkou č. A 

31c; značky č. A 31a až č. A 31c se neužívají před přejezdem tramvajové dráhy označeným 

značkou "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (č. P 5); šikmé pruhy na značce směřují ke středu 

vozovky, 

hh) "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" (č. A 32a) a "Výstražný kříž pro 

železniční přejezd vícekolejný" (č. A 32b), které označují železniční přejezd; umísťují se 

bezprostředně před železničním přejezdem, 

§ 8 

 Značky upravující přednost  

 (1) Značky upravující přednost jsou  

a) "Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací" (č. P 1), která upozorňuje na křižovatku s 

vedlejší pozemní komunikací mimo obec a označuje hlavní pozemní komunikaci,  

b) "Hlavní pozemní komunikace" (č. P 2), která označuje hlavní pozemní komunikaci, a to 

zejména v obci; značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky,  

c) "Konec hlavní pozemní komunikace" (č. P 3), která informuje o tom, že na nejbližší 

křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní, 

d) "Dej přednost v jízdě!" (č. P 4), která označuje vedlejší pozemní komunikaci; této značky se 

může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, 

opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě,    

e) "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (č. P 5), která se užívá na místě, kde je ve sporných nebo 

jiných případech nutno přikázat nebo zdůraznit řidiči, že má dát přednost v jízdě tramvaji,  

f) "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. P 6), která označuje vedlejší pozemní komunikaci; značky se 

může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo 

zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě a kde je řidič povinen zastavit vozidlo; značky č. P 

6 se užívá též před železničním přejezdem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení 

vozidla, 
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HLAVA II 

SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY 

(K § 65 odst. 3 zákona)  

§ 24 

Světelné signály 

 (1) Světelné signály jsou  

s) "Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení" 

(č. S 14a),  

t) "Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení" (č. S 14b). 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 

ČÁST DRUHÁ 

DRÁHY 

§ 4a 

Ochrana dráhy 

(2) Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou 

a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci, 

b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací, 

§ 6 

Křížení dráhy 

(1) Pokud se železniční dráha kříží s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí, musí být 

křížení označeno a zabezpečeno. Způsob označení křížení stanoví prováděcí předpis. 

(2) O rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v 

úrovni kolejí a jeho změně rozhoduje drážní správní úřad po předchozím vyjádření 

příslušného orgánu Policie České republiky. Rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení 

křížení nenahrazuje povolení vydávaná správními úřady podle zvláštních právních předpisů. 

Technické způsoby zabezpečení křížení stanoví prováděcí předpis. 

(3) Při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní doprava 

přednost před provozem na pozemních komunikacích. 

ČÁST TŘETÍ 

REGULACE PROVOZOVÁNÍ DRÁHY 

§ 20 
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Povinnosti vlastníka dráhy 

(1) Vlastník dráhy je povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její 

provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami. 

(2) Vlastník dráhy celostátní a dráhy regionální je dále povinen pečovat o rozvoj a 

modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní 

obslužnosti území kraje. 

(3) Pokud není vlastníkem dráhy celostátní nebo dráhy regionální stát a vlastník dráhy není 

schopen zajistit její provozuschopnost, je povinen dráhu nabídnout státu k jejímu odkoupení. 

Jménem státu jedná Ministerstvo dopravy. 

(4) Technické podmínky provozuschopnosti dráhy a technické podmínky styku drah stanoví 

prováděcí předpis. 

Vyhláška č. 177/1995 sb., kterou se vydává stavební a technický řád 
drah 

ČÁST DRUHÁ 

 TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ 

KŘÍŽENÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH S POZEMNÍMI KOMUNIKACEMI, ROZSAH A PODMÍNKY 

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU DRAH A TECHNICKÉ 

PODMÍNKY STYKU DRAH 

Hlava druhá 

KŘÍŽENÍ DRAH S POZEMNÍ KOMUNIKACÍ  

§ 3  

Způsob označení křížení  

(1) Křížení dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky s pozemní komunikací v úrovni kolejí 

(dále jen "přejezd") se označuje výstražným křížem1). 

 

(2) Za přejezd ve smyslu této vyhlášky se nepovažuje přechod v železniční stanici určený pro 

železniční nebo poštovní manipulaci a nebo pro pohyb cestujících nebo zaměstnanců 

provozovatele dráhy nebo drážní dopravy. 

§ 4 

Způsob zabezpečení přejezdu  

(1) Přejezd tratí s traťovou rychlostí nižší nebo rovnou 60 km.h-1, přejezd určený výlučně pro 

chůzi osob na tratích s traťovou rychlostí nižší nebo rovnou 100 km.h-1, nejde-li o přejezd, 

jehož dopravní moment přesáhne hodnotu 10 000, může být zabezpečen pouze výstražným 

křížem.  
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(2) Ostatní přejezdy neuvedené v odstavci 1 se zabezpečují světelným přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením. Světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se 

zabezpečují též přejezdy, u nichž to vyžadují rozhledové a místní poměry.   

(3) Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení musí varovat uživatele pozemní komunikace s 

dostatečným časovým předstihem, že se k přejezdu blíží vlak nebo drážní vozidlo, červeným 

přerušovaným světlem a přerušovaným zvukovým signálem. Světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení může být doplněno závorovými břevny. Při sklopení závorových 

břeven musí být zvukový signál přerušen, pokud závorová břevna přehrazují pozemní 

komunikaci v celé šíři.  

(4) Stávající přejezdy mohou být zabezpečeny mechanickým přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením, které sklopenými závorovými břevny informuje uživatele pozemní komunikace, že 

se k přejezdu blíží vlak nebo drážní vozidlo.  

(5) Přejezdy využívané pouze v určitém ročním období způsobem, stanoveným ve smlouvě 

mezi provozovatelem dráhy a vlastníkem pozemní komunikace, mohou být kromě označení 

zabezpečeny uzamykatelnou závorou.  

(6) V místě křížení dráhy s komunikací pro pěší zabezpečeném světelným přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením se světelná signalizace doplňuje dálkově ovládanou zvukovou 

signalizací pro nevidomé. Provedení závorových břeven musí zajistit samostatný a bezpečný 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

(7) Podrobnosti umístění označení a zabezpečení přejezdu, výpočet dopravního momentu, 

způsob vyhodnocování rozhledových, místních poměrů a parametry výstrahy obsahuje 

technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 165 (ČSN 73 6380).  

ČÁST TŘETÍ 

 SOUČÁSTI DRÁHY, TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO STAVBU DRÁHY A STAVBY 

NA DRÁZE A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHY CELOSTÁTNÍ, DRÁHY 

REGIONÁLNÍ A VLEČKY 

Hlava první 

SOUČÁSTI DRÁHY CELOSTÁTNÍ, DRÁHY REGIONÁLNÍ A VLEČKY 

§ 9 

Součástí dráhy jsou  

c) železniční přejezd 

f) zabezpečovací zařízení obsahující technické prostředky zabezpečení a řízení drážní dopravy 

v železničních stanicích a na tratích, zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť a 

související přenosové cesty.  

Hlava druhá 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO STAVBU DRÁHY CELOSTÁTNÍ, DRÁHY 

REGIONÁLNÍ, VLEČKY A PRO STAVBY NA TĚCHTO DRÁHÁCH 

§ 17 

Podmínky stavby přejezdu  

(1) Přejezd musí svým provedením vyhovovat bezpečnému provozování drážní dopravy a 

musí zajistit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích včetně osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace; zejména musí být podle projektové dokumentace 

zajištěno označení a zabezpečení přejezdu, rozhledové poměry, odvodnění a sjízdnost 

přejezdové vozovky. Na nových a rekonstruovaných přejezdech, kde se dráha kříží s pozemní 

komunikací pro pěší, se pro nevidomé a slabozraké hmatově vyznačuje hranice 

nebezpečného prostoru a směr přecházení. Požadavky na tyto úpravy obsahuje technická 

norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 165.  

(2) Při stavbě přejezdu musí být dodrženy technické požadavky týkající se zejména délky a 

šířky přejezdu, volné výšky přejezdové vozovky na elektrizovaných tratích a nejmenší 

vzdálenosti kolejnicového styku od konstrukce přejezdu, a to v závislosti na druhu pozemní 

komunikace a počtu kolejí umístěných na přejezdu. Technické parametry přejezdu obsahuje 

technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 165.  

(3) Stavební úprava povrchu přejezdu musí být provedena tak, aby odpovídala zatížení 

silničního provozu a zajišťovala bezpečnost provozování drážní dopravy. Konstrukce vozovky 

na přejezdu na dráze celostátní a dráze regionální musí být rozebíratelná.  

(4) Tvar železničního svršku na přejezdu musí být stejný jako v přilehlé koleji. Přejezdová 

konstrukce musí mít z obou stran v ose koleje ochranný klín. Kolejové lože i železniční 

spodek na přejezdu musí být odvodněny. Srážková voda z pozemní komunikace nesmí být 

svedena do přejezdu.  

Hlava třetí 

TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHY CELOSTÁTNÍ, DRÁHY REGIONÁLNÍ A 

VLEČKY 

§ 25  

(12) Provozně technický stav železničních přejezdů a přechodů musí zabezpečovat bezpečné 

provozování dráhy a bezpečný provoz na pozemní komunikaci; zejména musí být podle 

projektové dokumentace zajištěno označení a zabezpečení přejezdu, rozhledové poměry, 

odvodnění a sjízdnost přejezdové vozovky.   

§ 26 

(1) Pro zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy se provádějí 

pravidelné prohlídky a měření staveb drah. Časový interval prohlídek přejezdů a přechodů je 

12 měsíců.  

(2) Pravidelné prohlídky a měření podle odstavce 1 se provádějí 
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n) prohlídkou přejezdů a přechodů, při níž se podle projektové dokumentace kontroluje stav 

označení a zabezpečení přejezdu a přechodu, rozhledové poměry, odvodnění a sjízdnost 

přejezdové vozovky.  

(4) Pro zajišťování provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy je vedle prohlídek 

a měření stavebnětechnického stavu nezbytné provádět v závislosti na změnách 

stavebnětechnických nebo provozních podmínek ověřování provozních parametrů staveb 

(zatížitelnost, přechodnost, prostorová průchodnost, dopravní moment a rozhledové 

poměry na železničních přejezdech). 
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B Motorová jednotka 814-914 

Technické parametry 

Parametry motorové jednotky 814-914  

Výrobce původních vozů 

Rekonstrukce 

Vagónka Studénka 

Pars nova 

Rok výroby 
1975 až 1982 (původní vozy 810, 010) 

od roku 2005 rekonstrukcí původních vozů 

Míst k sezení/stání 84/105 

Délka přes nárazníky 

Výška skříně 

Šířka skříně 

Průměr kol (nové/minimální) 

28 440 mm 

3 420 mm 

3 073 mm 

840/760 mm 

Max. rychlost 80 km/h 

Hmotnost (služební/obsazené soupravy) 39,6/54,8 t 

Uspořádání pojezdu  

A’1’ + 1’1’ 

Rozchod kolejí 

Průjezdnost obloukem 

1 435 mm 

120 m 

Motor TEDOM M 1.2C ML 640 SE 

Výkon 242 kW při 1 950 ot∙min-1 

Přenos výkonu hydromechanický 

Tab. B.1 Technické parametry motorové jednotky 814-914. Zdroj: http://www.regionovy.cz 

 

Obr. B.2 Výhled z kabiny strojvedoucího motorové jednotky 814-914. Zdroj: vlastní fotografie autora. 

Záznam jízdy 

Součástí přílohy je kompletní protokol ze záznamového zařízení vlaku pořízený při jízdě dne 

16. 2. 2012 na trase Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Vagonka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pars_nova
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/1982
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD_pojezdu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozchod_kolej%C3%AD
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C Výstupy simulace odvracení střetu v programu 
Virtual Crash 

1 Přejezd zabezpečený PZS 

1.1 Korespondence s intervalovým diagramem Obr. 8.15 

vozidlo/překážka: 1 - Motorová 
jednotka 814-914; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 40.000 39.816 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 171.772 -2.945 -0.282 158.586 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 171.772 0.000 157.591 0.252 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) 
[rad/s] 

0.000 0.000 0.000 0.036 -0.002 -0.078 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 68.927 32.992 0.858 4.056 46.662 0.759 

 

vozidlo/překážka: 2 - Skoda / Octavia 
1.6 FSI; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 23.000 0.004 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 
-
55.039 

-0.993 -0.479 
-
53.748 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 
-
55.039 

0.000 81.565 -0.857 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 36.519 48.740 0.540 41.998 40.926 0.551 
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1.2 Korespondence s intervalovým diagramem Obr. 8.16 

vozidlo/překážka: 1 - Motorová 
jednotka 814-914; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 40.000 39.732 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 
-
18.502 

2.406 0.480 
-
9.454 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 
-
18.502 

0.000 -9.895 0.007 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 -0.021 -0.002 
-
0.045 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 15.650 42.196 0.858 80.910 31.156 0.814 
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vozidlo/překážka: 2 - Skoda / Octavia 
1.6 FSI; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 52.000 0.004 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 
-
55.039 

-0.552 -0.266 
-
54.451 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 
-
55.039 

0.000 81.766 -0.906 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 24.521 65.073 0.540 41.079 41.404 0.546 
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1.3 Korespondence s intervalovým diagramem Obr. 8.17 

vozidlo/překážka: 1 - Motorová 
jednotka 814-914; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 40.000 39.811 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 
-
26.609 

-1.549 0.087 
-
6.626 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 
-
26.609 

0.000 -6.489 -0.778 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 0.083 0.011 0.035 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] -9.939 52.977 0.858 53.611 34.927 0.794 

 

vozidlo/překážka: 2 - Skoda / 
Octavia 1.6 FSI; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 43.000 0.005 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 130.977 -0.655 -0.315 130.847 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 130.977 0.000 
-
97.310 

-1.350 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) 
[rad/s] 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 69.010 13.549 0.540 54.618 30.094 0.547 
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2 Přejezd zabezpečený pouze výstražným křížem 

2.1 Korespondence s intervalovým diagramem Obr. 9.9 

vozidlo/překážka: 1 - Motorová jednotka 
814-914; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 60.000 57.295 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 0.000 0.779 -1.342 
-
1.259 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 0.000 0.000 -0.945 -0.143 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 0.001 0.012 0.014 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 
-
15.247 

37.180 0.678 83.572 37.009 0.837 

 

vozidlo/překážka: 2 - Skoda / Octavia 
1.9 TDI PD; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 0.000 8.017 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 0.000 -1.443 -2.003 173.251 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 0.000 0.000 
-
15.919 

1.393 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 0.052 0.020 -0.851 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 54.010 23.530 0.540 75.825 31.111 0.529 
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2.2 Korespondence s intervalovým diagramem Obr. 9.10 

vozidlo/překážka: 1 - Motorová 
jednotka 814-914; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 60.000 59.914 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 
-
0.181 

-0.978 0.459 
-
0.992 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] -0.181 0.000 -1.029 -1.522 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 -0.028 0.100 
-
0.041 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 22.916 37.077 0.858 122.907 36.785 0.823 

 

vozidlo/překážka: 2 - Skoda / Octavia 
1.9 TDI PD; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 27.000 0.007 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 
-
62.326 

0.134 -1.438 
-
95.215 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 
-
62.326 

0.000 88.535 -1.782 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 59.083 52.203 0.540 61.591 41.612 0.575 
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2.3 Korespondence s intervalovým diagramem Obr. 9.11 

vozidlo/překážka: 1 - Motorová jednotka 
814-914; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 60.000 60.000 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
-
0.139 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 0.000 0.000 -0.139 0.000 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 
-
15.247 

37.180 0.678 84.753 36.950 0.858 

 

vozidlo/překážka: 2 - Skoda / 
Octavia 1.9 TDI PD; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 0.000 0.003 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.000 0.000 107.886 -0.328 -0.533 103.320 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 107.886 0.000 
-
91.412 

6.708 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) 
[rad/s] 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] 70.334 16.866 0.540 65.742 31.670 0.553 
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