Bezpečnost české železnice je naší prioritou

KDO JSME? JSME SŽDC
Správa železniční dopravní cesty je moderní státní organizace s celonárodní působností.
•
•
•
•

Provozujeme, spravujeme a modernizujeme železniční síť České republiky.
Řídíme železniční provoz a sestavujeme jízdní řády.
Nabízíme rovnocenný přístup a profesionální servis na železnici všem dopravcům.
Podporujeme železnici jako ekologický a bezpečný dopravní prostředek.

BEZPEČNOST NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH JE PRO NÁS PRIORITOU
SŽDC si uvědomuje, že počet nehod na železničních přejezdech je vysoký.
V naprosté většině jde o jednoznačné porušení zákona ze strany řidičů silničních vozidel.
•
•
•
•

Každým rokem vkládá SŽDC do zvýšení bezpečnosti na přejezdech stovky milionů korun,
v následujících letech půjde o více než miliardu korun.
Bezpečnost na železničních přejezdech je prověřována pravidelnými prohlídkami.
Podle výsledků prohlídek se provádějí opravné a udržovací práce.
Preventivně působíme na účastníky provozu novými informačními kampaněmi.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE NA PŘEJEZDU
•
•
•
•

Urychleně opusťte prostor kolejí (přejezdu).
Zavolejte na tísňovou linku 112 nebo 150.
Nahlaste číslo přejezdu, je napsáno na rubové straně ramene každého výstražného kříže
nebo na rubové straně světelné skříně.
Výpravčí (dispečer) identifikuje konkrétní přejezd a učiní nutná bezpečnostní opatření.

DESATERO SŽDC BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nevjížděj na přejezd, bliká-li červené světlo. Vlak nezastaví.
Rozhlédni se vždy před přejezdem. Je to povinnost i jistota.
Nepodlézej závory. Vlak se ti nevyhne.
Nepokládej žádné předměty na koleje. Vykolejení vlaku už není hra.
Nelez na odstavené vagony ani sloupy. Elektrický proud zabíjí i bez doteku.
Nevstupuj nikdy na koleje. Použij nadchody a podchody.
Stůj na nástupišti v bezpečné vzdálenosti. Hrozí zachycení vlakem.
Graffiti je umění, patří na legál. Nebuď vandal.
Nenič zabezpečovací zařízení na železnici krádežemi. Nebuď terorista.
Nepoškozuj vybavení nádraží a zastávek. Nebuď sobec, slouží všem.
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