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IV. 

 

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění 

 

….. 

 

§ 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. 

  (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 orientace2). 

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

momentu, způsob vyhodnocování rozhledových a místních poměrů a parametry výstrahy 

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

§ 4a 

Zabezpečení přechodu kolejí výstražným zařízením 

(1) Přechod v železniční stanici určený pro pohyb cestujících smí být zřízen jen 

přes koleje s dovolenou rychlostí drážních vozidel nepřevyšující 80 km.h-1. 

(2) Kříží-li přechod v železniční stanici, určený pro pohyb cestujících, kolej 

s dovolenou rychlostí drážních vozidel vyšší než 50 km.h-1, musí být zabezpečen 

výstražným zařízením pro přechod kolejí. Výstražným zařízením pro přechod kolejí se 

zabezpečuje také takový přechod v železniční stanici, určený pro pohyb cestujících, u 

kterého vyplývá požadavek na zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště z přímo 
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použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přístupnost železničního systému pro 

osoby se zdravotním postižením7). 

(3) Výstražné zařízení pro přechod kolejí v železniční stanici, který je určen pro 

pohyb cestujících, musí varovat uživatele přechodu s dostatečným časovým předstihem, 

že se k přechodu blíží vlak nebo drážní vozidlo, a to červeným přerušovaným světlem 

a přerušovaným akustickým signálem. Světelné výstražné zařízení pro přechod kolejí 

může být doplněno závorovými břevny zřízenými tak, aby přehradila přechod v celé šíři; 

při sklopeni závorových břeven musí být akustický signál přerušen, není-li dále stanoveno 

jinak. Provedení závorových břeven musí zajistit samostatný a bezpečný pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace2). 

….. 

§ 21 

Vybavenost železniční stanice a železniční zastávky 

 (1) Železniční stanice pro provozování veřejné drážní osobní dopravy musí být 

vybaveny 

a) nástupišti, 

b) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy, 

c) hygienickým zařízením, 

d) informačním systémem o příjezdu a odjezdu vlaků, elektronický informační systém musí být 

zpřístupněn i pro osoby s omezenou schopností orientace,2) 

e) orientačními značkami o přístupu k vlakům, včetně hmatového nebo akustického vyznačení 

přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností orientace, 2) 

f) bezbariérovým přístupem do prostorů a zařízení sloužících cestujícím, 

g) osvětlením prostor pro cestující. 

 (2) Železniční zastávky musí být vybaveny 

a) nástupišti,  

b) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy, případně pro odbavování 

cestujících,  

c) bezbariérovým přístupem na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického vyznačení 

přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 2)  

d) osvětlením prostor pro cestující.  

 (3) Železniční stanice a železniční zastávky musí být opatřeny názvy tak, aby byla 

zajištěna orientace cestujících. Název železniční stanice se umisťuje vpravo před vjezdem do 

stanice a v prostoru stanice (nástupišť). Název železniční zastávky se umisťuje vpravo, nejméně 

100 m před začátkem nástupiště a na nástupišti.  

 (4) Způsob provedení a umístění názvů železničních stanic a železničních zastávek 

obsahuje technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 167. 

 

§ 21a 

Výstražné zařízení pro přechod kolejí v železničních stanicích určený pro pohyb 

cestujících 
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(1) Výstražné zařízení pro přechod kolejí musí být navrženo a provedeno tak, 

aby zabezpečilo přechody v železniční stanici, určené pro pohyb cestujících, v rozsahu 

podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 

  (2) Výstražné zařízení pro přechod kolejí podle odstavce 1 vydává 

a) „světelný signál Stůj“ vyjádřený přerušovaným svícením červeného světla „signálu pro 

chodce se znamením Stůj“ podle zvláštního právního předpisu1), 

b) „akustický signál Stůj“ a „akustický signál Volno“, které jsou vyjádřeny stejným 

způsobem jako akustické signály v místech křížení dráhy s pozemní komunikací podle 

zvláštního právního předpisu1) doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení, 

c) „mechanický signál Stůj“ vyjádřený sklápějícím se, sklopeným nebo zvedajícím se 

závorovým břevnem. 

(3) „Akustický signál Volno“ je výstražným zařízením pro přechod kolejí vydáván 

pouze krátkodobě na základě příjmu povelu dálkově ovládané zvukové signalizace pro 

nevidomé. 

(4) „Světelný signál Stůj“ výstražného zařízení pro přechod kolejí se umisťuje před 

přechodem kolejí na pravé straně a za přechodem kolejí na levé straně ve směru chůze; 

je-li to v místě účelné, lze jej zřídit současně před nebo za přechodem kolejí oboustranně. 

(5) Kříží-li přechod v železniční stanici určený pro pohyb cestujících dvě či více 

kolejí, je možno „mechanický signál Stůj" umístit mezi koleje. V tomto případě nesmí být 

„akustický signál Stůj“ po sklopení závorových břeven přerušen. 

(6) Pro výstražné zařízení pro přechod kolejí a jeho uspořádání se ustanovení § 4 

odst. 3 a § 23 použijí obdobně. 

__________________ 

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

provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. a vyhlášky č. 176/2004 Sb. 

1) Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

vyhlášky č. 84/2016 Sb. 

2) Vyhláška č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2) Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

2a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění zákona č. 205/2002 Sb. 

2b) Například nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého 

napětí, nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich 

elektromagnetické kompatibility, nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, 

ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.  

3) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona 

č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., 

zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb. 

3a) § 5a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

4) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 

nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.  

5) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení 

vlády č. 88/2004 Sb.  
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5a) § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením. 

6) Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 

subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému.  

Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické 

specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního 

systému. 

7) Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro 

interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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