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Předejití nehody na železničním 
přejezdu

Zásady správného chování na přejezdu:

• Nevjíždět na železniční přejezd, když svítí výstražné světlo!

• Nevjíždět na železniční přejezd jeli v blízkosti překážka. Například kolona.

• Dodržovat maximální povolenou rychlost na přejezdu. 50 km/h blikají-li bílá světla 

30 km/h neblikají-li.

• V blízkosti přejezdu nepředjíždět, necouvat, otáčet se nebo zastavit v jiných 

případech než, když jsou závory dole.

• Pokud možno neměnit  rychlostní stupně na přejezdu.



Správné chování při čekání na projetí 
vlaku

■ Když přijíždím k přejezdu a vidím, že začínají blikat červená světla. Nezrychluji, ale 

zastavím a počkám na projetí vlaku.

■ Po projetí vlaku, počkám na úplné zvednutí závor a zároveň vyčkám až přestanou 

blikat červená světla.

■ V případě nechráněného přejezdu respektuji dopravní značení a zastavím a 

rozhlédnu se před přejezdem.



Typy železničních přejezdů

■ Přejezdy zabezpečené výstražným křížem- neboli nechráněné přejezdy

■ Tento typ přejezdu nemají žádný prvek signalizace a zakazující jízdu.

■ Přejezdy chráněné

■ Tento typ přejezdu má prvek signalizace a může mít i prvek zakazující jízdu.



Dopravní značky u železničních 
přejezdů

■ Železniční přejezd se závory                              Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

■ Železniční přejezd bez závor                             Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

■ Návěstní deska před přejezdem



Svědek dopravní nehody na železničním 
přejezdu

Pokud uvidíte stát auto na železničním přejezdu-
• Zavolejte 158
• Ukažte řidiči, aby odjel z přejezdu
• Zvedněte závoru, aby řidič odjel
• V případě poruchy vozidla vezměte například reflexní vestu a běžte 

podél kolejí a mávejte s ní.



Uvíznutí auta mezi zavřenými závory

■ V případě, že autem uvíznete mezi zavřenými závory. Na nic nečekejte a hned 

prorazte závoru a opusťte železniční přejezd.

■ Všechny závory jsou stavěny, aby se při projetí nadzvedly nebo lehce zlomily.

■ Proražením závory ihned informujete o poruše na přejezdu a zachráníte mnoho 

lidských životů.



6. Září 2019 Nehoda kamionu na 
železničním přejezdu v Uhříněvsi

■ Kamion vjel přes světelnou signalizaci na chráněný přejezd.

■ Závora spadla před kamion.

■ Řidič zazmatkoval a zůstal stát na přejezdu.

■ Vlak převážel 220 cestujících 8 z nich se zranilo.

■ Celková škoda na trati se vyšplhala přes 35 milionů korun.



22. Července 2015 se stala nehoda 
Pendolina s nákladním autem na přejezdu 
ve Studénce
■ Řidič nerespektoval světelnou signalizaci a vjel na přejezd.

■ Řidič zůstal stát na přejezdu a závory neprorazil a neodjel.

■ Strojvedoucí při zpozorování překážky aktivoval rychlobrzdu a z rychlosti 160 km/h 

zpomalil na 142 km/h.

■ Ve vlaku cestovalo 145 osob.

■ Při této nehodě se zranilo 25 cestujících a 3 cestující zahunyli.



Statistika roku 2020

■ V roce 2020 drážní inspekce evidovala nejméně mimořádných událostí na 

přejezdech za posledních 17 let.

■ V roce 2020 se stalo 146 mimořádných událostí na železničních přejezdech.

■ V roce 2020 bylo usmrceno 39 osob při mimořádných událostí na železničních 

přejezdech.

■ V roce 2020 bylo zraněno 95 osob při mimořádných událostí na železničních 

přejezdech.



Děkuji za pozornost!
■ A jezděte ohleduplně a přes přejezdy hlavně!

■ Fotografie jsou upraveny, při jejich pořizování nebylo porušeno žádné pravidlo.


