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SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL 
A TRENDY DO BUDOUCNA 

Zdeněk MALKOVSKÝ1,  

Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice řešení pasivní bezpečnosti 
kolejových vozidel. Seznamuje s historickými souvislostmi, je podrobněji 
rozebrán současný přístup a jsou naznačeny možné vývojové tendence 
v budoucnosti.     

Klíčová slova: strukturální pevnost konstrukce, deformační odolnost kon-
strukce, normativní předpisy 

1. ÚVOD  
Kolejová vozidla patří mezi nejbezpečnější dopravní prostředky, jsou výrazně bezpečnější 
než vozidla silniční. Přesto se bezpečnosti nejen přepravovaných osob, ale i strojvedoucích  
věnovala a i nadále věnuje velká pozornost. Se zvyšováním rychlosti jízdy v 50. letech 20. 
století se kolejových vozidel začal řešit otázka odolnosti skříní pro podélná zatížení. Od té 
doby docházelo ke sjednocování požadavků na podélné zatížení jak u vozidel osobní dopra-
vy, tak i u vozů nákladních a posléze i vozidel městské dopravy. V 80. letech 20. století do-
chází k postupnému rozvoji vysokorychlostní železniční dopravy. V souvislosti s tím se zača-
la řešit i problematika deformační odolnosti kolejových vozidel. Na základě zhruba dvacetile-
tého vývoje se v současné době dokončily práce na normativních předpisech, které v tomto 
roce začnou platit. Příspěvek se zabývá bezpečností kolejových vozidel pouze z hlediska 
pevnostních vlastností skříní vozidel. 

2. SYSTÉM PŘEDPISŮ 
V oboru kolejových vozidel, v porovnání s vozidly silničními, je v platnosti poměrně kompliko-
vaná soustava předpisů. Nejstarší systém předpisů je vytvářen v rámci mezinárodní želez-
niční unie UIC, která byla založena již v roce 1922. Členy UIC je 171 železničních správ 
a správců infrastruktury nejen z Evropy, ale i z ostatních kontinentů. Vyhlášky UIC jsou pro 
dopravce z větší části závazné a tím samozřejmě i pro výrobce kolejových vozidel.  

Od 90. let 20. století je v rámci CEN vytvářena pro obor kolejových vozidel soustava ev-
ropských norem. Evropské normy vycházejí z vyhlášek UIC, jsou však obsažnější. 
V některých případech je ale znění normy v rozporu s vyhláškou UIC. Nicméně i po zavedení 
evropské normy zůstávají vyhlášky UIC v platnosti.  

Na základě směrnice Rady Evropy č. 96/48/ES a směrnice Evropského parlamentu a Ra-
dy č.2001/16/ES jsou pro jednotlivé subsystémy železniční dopravy vytvářeny Technické 
specifikace pro interoperabilitu (TSI). Tyto specifikace jsou vydávány jako rozhodnutí Komise 
Evropských společenství a mají povahu zákona. Podle výše uvedených směrnic mají specifi-
kace TSI předepisovat požadavky, jejichž splnění zajistí požadovanou míru bezpečnosti že-
lezničních kolejových vozidel. Tento cíl však zatím nebyl naplněn a specifikace TSI 
v současné době představují velmi složitý systém předpisů. Přestože tyto specifikace vychá-
zejí z vyhlášek UIC a evropských norem, jsou v těchto specifikacích odchylky od těchto 
předpisů.  

                                                 
1 Ing. Zdeněk Malkovský, VÚKV a.s., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5
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Z naznačeného přehledu je patrné, jak je soustava předpisů v oblasti kolejové dopravy 
komplikovaná. 

3. STATICKÁ A DYNAMICKÁ ODOLNOST SKŘÍNÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL 
Předepsání statické a dynamické odolnosti skříní kolejových vozidel při působení podélných 
zatížení zajišťuje srovnatelnou podélnou tuhost kolejových vozidel. Cílem tohoto alespoň 
částečného sjednocení bylo snížení poškozování vozů při jejich řazení do vlakových sou-
prav, které se realizovalo velmi často přes svážný pahrbek. Při této manipulaci docházelo 
velmi často k poškozování méně tužších vozů vozy tuhými. Tímto sjednocením se ale dosáh-
lo i zvýšení ochrany cestujících a strojvedoucích. 

Pro účely dimenzování jednotlivých typů vozidel je v evropské normě EN 12663 zavede-
no následující, v současné době platné, členění do sedmi kategorií: 

    Nákladní železniční vagóny 

a) Kategorie F-I   např. vozidla, která mohou být posunována bez omezení; 

b) Kategorie F-II   např. vozidla, která nesmějí být posunována odrazem; 

Vozidla pro přepravu cestujících 

c) Kategorie P-I   např. osobní vozy volného oběhu a lokomotivy; 

d) Kategorie P-II   např. ucelené jednotky; 

e) Kategorie P-III  např. vozidla metra a rychlé městské dopravy; 

f) Kategorie P-IV  např. vozidla lehkého metra a tramvajové rychlodráhy; 

g) Kategorie P-V   např. tramvajová vozidla. 

Pro kolejová vozidla podle výše uvedeného členění jsou v současné době předepsána 
následující podélná zatížení, které vozidlo musí vydržet bez vzniku trvalých deformací: 

Kategorie vozidla  F-I F-II P-I P-II P-III P-IV P-V 

 Síly v kN 

Tlaková síla na  nárazníky/spřáhlo  2000 1500 2000 1500 800 400 200

Tlaková síla 50 mm pod osou nárazníků 1500 900 - - - - -

Diagonální tlaková síla na nárazníky 400 400 500 500 - - -

Tahová síla v ose spřáhla 1000 1000 1000 1000 - - -

Tlaková síla 150 mm nad úrovní podlahy - - 400 400 - - -

Tlaková síla pod oknem strojvedoucího - - 300 300 300 - -

Tlaková síla v úrovni okenních otvorů - - 300 300 150 - -

 Zryhlení v násobcích g 

Podélné zrychlení při nárazu ±5g ±5g ±5g ±3g ±3g ±3g ±2g

 Rychlost v km/h 

Rychlost nárazu 15 7 12 12 - - -

Tab. 1. Přehled podélných zatížení 
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Výše uvedenými silami je při statické pevnostní zkoušce zatěžována hrubá stavba skříně 
kolejového vozidla. Ukázka takové zkoušky při zatěžování hrubé stavby skříně podélnými 
a svislými silami je na obr. 1. 

 

Obr. 1. Statická zkouška hrubé stavby skříně 
Ukázka zatěžování hrubé stavby skříně podélnou silou 300 kN pod oknem strojvedoucího 

je uvedena na obr. 2. 

 

Obr. 2. Zatížení pod oknem strojvedoucího 
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4. DEFORMAČNÍ ODOLNOST SKŘÍNÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL 
Jak již bylo uvedeno v úvodu, úvahy o způsobu řešení deformační odolnosti kolejových vozi-

letech 20. století. 

 

Problem lů 5. a 6. 
rámcového programu. Jednalo se o projekty SafeTrain, SafeTram a Trainsafe. V současné 
dob

opské normy EN 15227. Zatímco vyhláška UIC se zabývá vozidly 
s m

del souvisejí s vývojem vysokorychlostních jednotek TGV ve Francii v 80. 
V té době se také začala vytvářet filosofie přístupu k této problematice. Ve stejné době se ta-
ké ve VÚKV při vývoji hrubých staveb skříní uplatňuje snaha co nejvíce ochránit prostor pro 
cestující v případě vzniku kolizních situací. Přístup k této problematice byl intuitivní, neboť 
nebyly k dispozici potřebné výpočetní nástroje a nebyla dána jednoznačná pravidla. Výsled-
kem těchto snah je např. motorový vůz ř. 842, u kterého byla zvolena následující filosofie. Je 
nutné ochránit v první řadě cestující a po té strojvedoucího. U všech dosavadních reálných 
nehodových událostech byla prokázána 100% ochrana prostoru pro cestující. Na následují-
cím obrázku je ukázka deformace skříně po nárazu rychlostí cca 55 km/h do lokomotivy sto-
jícího nákladního vlaku (obr. 3) 

 

Obr. 3. Skříň motorového vozu ř. 842 po nárazu rychlostí cca 55 km/h 

atika pasivní bezpečnosti kolejových vozidel byla řešena v rámci úko

ě se realizují práce na projektu Safeinteriors. Z České republiky se projektu Trainsafe 
účastnily firmy VÚKV a.s. a ŠKODA Výzkum, s.r.o. Projektu Safeinteriors se účastní pouze 
firma VÚKV a.s.  

Výsledky projektů SafeTrain a SafeTram byly promítnuty do 2. vydání vyhlášky UIC 660 
a do návrhu evr

aximální rychlostí vyšší než 250 km/h, norma EN 15227 řeší problematiku pasivní bez-
pečnosti všech kolejových vozidel s výjimkou nákladních vozů. Pro vysokorychlostní vozidla 
jsou podmínky pro řešení pasivní bezpečnosti promítnuty do TSI pro vysokorychlostní vozi-
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dla. 1.revize těchto TSI vstoupí v platnost v září tohoto roku a budou platit pro vozidla 
s rychlostí jízdy vyšší než 190 km/h.  

Nejkomplexnější řešení pasivní bezpečnosti pro kolejová vozidla s výjimkou nákladních 
vozů je uvedeno v normě EN 15227. Tato norma se nezabývá se problematikou nákladních 
voz

platnost v tomto roce. Kolejová vozidla se dělí pro posuzování 
o čtyř kategorií.  

ů. Ty jsou řešeny pro určité typy vozů v předpise RID. 

4.1 Norma EN 15227 
Norma EN 15227 vstupuje v 
jejich pasivní bezpečnosti d

Kategorie Definice Příklady typů vozidel 

C-I vozidla ur
ské s

čená k provozu na tratích transevrop-
ítě, mezinárodních, národních 

vozy 
tky 

a regionálních tratích (s úrovňovými přejezdy) 

lokomotivy, osobní 
a pevné vlakové jedno

C-II 
a 

městská vozidla určená k provozu pouze na vy-
hrazené železniční infrastruktuře bez vazby n
silniční dopravu 

vozidla metra 

C-III 
ální síti, v provozu sdíle-

tramvajové soupravy, 
předměstská tramvaj 

lehká železniční vozidla určená k provozu 
v městské, popř. region
ných tratí a  s vazbou na silniční dopravu 

C-IV 
na sil-

lehká železniční vozidla určená k provozu ve 
vyhrazených městských sítích s vazbou 
niční dopravu 

tramvajová vozidla 

Tab. 2. Kategorie vozidel z hlediska pasivní bezpečnosti 
Pro vozidla podle jednot hodových událos-

tí: 

a; 

ozidla na úrovňovém přejezdu; 

 

jednotli áře jsou uvedeny v tab. 3. 

livých kategorií jsou stanoveny čtyři scénáře ne

1) Čelní srážka dvou totožných vlakových jednotek; 

2) Čelní srážka s odlišným typem železničního vozidl

3) Náraz konce vlakové jednotky do velkého silničního v

4) Náraz vlakové jednotky do nízké překážky (např. auta, zvířete, odpadlého materiálu
na úrovňovém přejezdu). 

První tři scénáře jsou dynamické povahy, čtvrtý scénář je statický. Rychlosti nárazů pro 
vé kategorie vozidel a scén
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Rychlost nárazu - km/h 
Scénář 

č. 
Typ  

překážky 
Charakteristika 

provozu  C-I C-II C-III C-IV 
Narážející vozidlo a podmínky 

1 
totožná vla-
ková jednot-
ka 

všechny systémy 36 25 25 15 Totožná vlaková jednotka 

nákladní vůz 
80 t 

smíšená dopra-
va s vozidly vy-
bavenými boč-
ními nárazníky. 

36 - 25 - Nákladní vůz 80 t, tuhá skříň vy-
bavená standardními nárazníky 

2 

regionální 
vlak 129 t 

smíšená dopra-
va s vozidly se 
středním spřáh-
lem 

- - 10 - 
Regionální vlak představovaný vo-
zidlem s tuhým čelem a vybavený 
spřáhlem s kapacitou 530kJ. 

deformova-
telná pře-
kážka 15 t 

transevropská 
síť a podobný 
provoz 
s úrovňovými 
přejezdy 

max.
110 - - - 

Silniční cisterna kolmo ke směru 
pohybu vlaku. Rychlost nárazu je 
Vlc – 50 ≤ 110 (Vlc = maximální 
provozní rychlost) 3 

pevná pře-
kážka 3 t  

městská trať ne-
oddělená od sil-
niční dopravy 

- - - 25 
Tuhá překážka posuvná ve vodo-
rovné rovině natočená 45° ke 
směru jízdy 

4 malá, nízká 
překážka 

předepsané po-
žadavky na sme-
tadlo překážek  

Viz 
tab. 4 -  Viz 

tab. 4 - Deformace smetadla nesmí způ-
sobit vykolejení vozidla 

Tab. 3. Kategorie vozidel z hlediska pasivní bezpečnosti 

 

Provozní rychlost Vlc ≥ 160 km/h 140 km/h 120 km/h 100 km/h ≤ 80 km/h 

statické zatížení v ose  300 kN 240 kN 180 kN 120 kN 60 kN 

statické zatížení v příčné vzdálenosti  
750 mm od osy 

250 kN 200 kN 150 kN 100 kN 50 kN 

Tab. 4. Požadavky na zatížení smetadla 
Při řešení konstrukce vozidla musí být, s přihlédnutím k požadavkům uvedeným v tab. 3 

a v tab. 4, dále dodrženy následující podmínky: 

a) Musí být zabráněno vzájemnému šplhání vozidel při nárazu. U scénáře č.1 musí 
být simulován i případ, kdy ve svislém směru jsou nárazníky jednoho vozidla pře-
sazeny o 40 mm oproti druhému vozidlu. 

b) Minimálně jedno dvojkolí u každého podvozku musí být v efektivním kontaktu s tra-
tí po celou dobu trvání srážky.  Jako kritérium se volí podmínka, že dotykový bod 
kola s kolejnicí se může zvednou o 75% výšky okolku nad temeno kolejnice. 

c) Na základě definovaných scénářů musí být snížení délky prostoru pro přežití ces-
tujících  omezeno na maximálně 50 mm v každém jednotlivém úseku dlouhém 5 m  
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nebo musí být plastická deformace v těchto prostorech omezena na 10 %. Pokud 
je délka 5 m v blízkosti čela vozidlové konstrukce, může se tento prostor podélně 
zmenšit až o 100 mm. V prostorech obsazovaných dočasně, např. v nástupních 
prostorech, které se využívají jako deformační zóny, se podélný prostor v oblasti 
s příčným rozměrem větším než 250 mm smí zmenšit maximálně o 30 % délky ta-
kové zóny. Obr. 4 ukazuje příklad oblastí, kde požadavky na podélný obrysový 
prostor platí a kde nikoli.  
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1     konec vozidla 4     maximální příčný rozměr 250 mm 

2 prostor sedících cestujících (prostor 
pro přežití cestujících) 

5     podélný volný prostor se nevyžaduje 

3 oblast dočasné obsazenosti (např. 
nástupní prostor na čele) 

6     podélný volný prostor se vyžaduje  

Obr. 4. Požadavek na volný prostor u deformačních zón v dočasně obsazovaných prostorech 

 
d) Musí být zajištěn prostor pro přežití řidiče (a další osoby v kabině řidiče).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Požadavek na prostor pro přežití řidiče 

Tento prostor buď obklopí každé pevné sedadlo minimálním volným prostorem 
před sedadlem (měřeno v jeho ose), jak je uvedeno na obr. 5 nebo je k dispozici 

h/

3

h

h

1 
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v přilehlém okolí prostor po nárazu o délce a šířce minimálně 0,75 m a výšce mi-
nimálně 80 % původní výšky mezi jmenovitou úrovní podlahy a stropem. 

e) Průměrné podélné zpomalení v prostorech pro přežití je ve scénářích č. 1 a 2 ome-
zeno na 5 g a ve scénáři č. 3  na 7,5 g. 

Ověřování deformační odolnosti vozidel se u scénářů č. 1 a 2 provádí kombinovanou me-
todou. Požadavky na pasivní bezpečnost jsou stanoveny pro vlakovou jednotku jako celek. 
Není ale účelné vyhodnocovat chování celé vlakové jednotky pomocí zkoušek. Proto splnění 
požadavků je možné ověřit dynamickou simulací pro jednotlivé kategorie C-I až C-IV. Použití 
pouze numerické simulace se ovšem považuje za postačující pro přesnou předpověď cho-
vání z hlediska pevnosti pouze v případě omezené deformace skříně vozidla. Pro oblasti, 
kde dochází k rozsáhlejším deformacím, musí být numerických model validován pomocí 
vhodných zkoušek (kombinovaná metoda).  

Cílem zkušebního programu je ověření, že numerický model správně popisuje chování 
mechanismů pohlcování energie. Zkoušky musejí splňovat požadavky na pohlcování energie 
podle scénářů č. 1 a 2. Nevyžaduje se však, aby daný scénář byl při zkouškách přesně re-
produkován. Je přípustné provádět odděleně zkoušky těch prvků pohlcování energie, které 
fungují samostatně. 

Zkoušky musejí zajistit pohlcení minimálně 50 % maximální energie, která má být pohl-
cena zkoušeným mechanismem. Při zkouškách v měřítku 1:1 musí být zajištěn dostatek 
energie k tomu, aby: 

- všechny zkoušené deformační mechanismy byly v činnosti; 

- rychlost nárazu činila minimálně  50 % předepsané iniciační rychlosti ve scénáři; 

- všechny deformační prvky, které nebyly v plném rozsahu ověřeny jinak, byly prověře-
ny během dané zkoušky. 
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Obr. 6. Tuhost deformovatelné  překážky
Scénář č. 3 je ověřován na validovaném modelu pouze numerickou simulací. Je přesně 

předepsána překážka, kterou se nahrazuje cisternový automobil o hmotnosti 15 t. Maximální 
rychlost nárazu je omezena na 110 km/h u vozidel s maximální rychlostí jízdy vyšší než 
160 km/h. Toto vychází z předpokladu, že u tratí, kde je povolena rychlost jízdy přes 
160 km/h není povoleno úrovňové křížení železnice se silnicí.   

Ekvivalentní deformovatelná překážka musí mít tvar kompletního numerického modelu 
zobrazeného v konkrétním softwaru pro simulaci srážky. Použitá deformovatelná překážka 
nemá omezení stupňů volnosti, její tvar je uveden na obr. 7 a je vymezena následujícími 
charakteristickými rysy: 
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a) geometrie podle obr. 8; 

b) hmotnost 15 000 kg; 

c) těžiště hmotnosti ve výši 1 750 mm nad úrovní temene kolejnice; 

d) části A a B mohou být modelovány s nebo bez krycího plechu; 

e) rovnoměrné a spojité rozložení hmoty a tuhosti v podélném směru; 

f) nulové tření vzhledem k zemi; 

g) pokud se modeluje tření na povrchu překážky, musí mít hodnotu 0,2; 

h) centrální spřáhlo vlaku na čele s kabinou  řidiče se ze simulace s touto překážkou 
vypustí; 

i) hustota překážky může být měněna ve směru z a tuhost ve směru x, aby se zajisti-
lo dosažení požadovaných vlastností. 

 

4.2 Přístupy k řešení deformační odolnosti kolejových vozidel pro přepravu osob  

Na základě požadavků uvedených v evropské normě EN 15227 se v současné době vytvoři-
ly dva přístupy ke konstrukci vozidel z hlediska deformační odolnosti.  

První přístup, který se využívá zejména u lokomotiv, je založen na využívání deformač-
ních prvků. Vlastní hrubá stavba se nedeformuje a veškerou potřebnou energii absorbují de-
formační prvky a nárazníky vozidla. Jako příklad lze uvést deformační prvek firmy EST zob-
razený na obr. 8. Tento prvek s nárazníkem dokáže absorbovat energii 1,25 MJ. Při správně 
navržené hrubé stavbě skříně je tedy pomocí těchto prvků zajištěno splnění požadavků 
podle scénářů č. 1 a 2 i pro těžké lokomotivy o hmotnosti 90 t a s rychlostí jízdy vyšší než 
160 km/h.   
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Obr. 7. Geometrie deformovatelné překážky
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Z. Malkovský 

 
Obr. 8. Deformační prvek 

Druhý přístup vychází z kombinovaného absorbování energie deformačními prvky a říze-
nou deformací kabiny strojvedoucího. Tento přístup se v současné době využívá spíše 
u konstrukcí elektrických a motorových jednotek. 

4.3 Deformační odolnost nákladních vozů – předpis RID 
U nákladní vozů se deformační odolnost řeší pouze u cisternových a bateriových vozů, které 
jsou zařazeny do kategorie vozidel přepravujících nebezpečné věci. Ty musí být schopny při 
nárazu nebo nehodě  absorbovat energii o velikosti nejméně 800 kJ na každém konci vozu. 
Pohlcení energie plastickými deformacemi konstrukce spodku vozu může nastat až při pře-
kročení normální nárazové rychlosti 12 km/h. Při absorbování energie do 800 kJ nemí dojít 
k přenosu sil nádrže tak, aby došlo k její plastické deformaci.      

5. ZÁVĚR 
V současné době vstupují v platnost nově vytvořené předpisy. Výše citovaná evropská nor-
ma EN 15227 platí v anglické jazykové mutaci od ledna 2008, její lokalizace do češtiny se 
předpokládá koncem 1. pololetí 2008. V září 2008 vstoupí v platnost 1. revize TSI pro vyso-
korychlostní vozidla. Tato revize sjednocuje požadavky na kolizní odolnost s normou EN 
15227. Po vstoupení TSI v platnost se tak norma EN 15227 stane pro vozidla s rychlostí 
vyšší jak 190 km/h závaznou. Od roku 2007 se začínají připravovat specifikace TSI pro kon-
veční vozidla osobní dopravy a lokomotivy. Zatím se předpokládá, že i v této specifikaci bude 
předepsáno splnění požadavků uvedených v normě EN 15227. Některé členské státy, včet-
ně České republiky, žádají v tomto případě o výjimku.  

V této souvislosti lze diskutovat o tom, zda je nutné, zejména pro regionální kolejová vo-
zidla, předepisovat směrnicí na úrovni zákona podmínky pro deformační odolnost. Kolejová 
vozidla jsou výrazně bezpečnější, než vozidla silniční. Zatím nikdo neprovedl analýzu, jaký 
dopad bude mít plnění požadavků normy EN 15227 na silniční vozidla při střetech 
s crashově odolnými kolejovými vozidly na úrovňových přejezdech.  

Podle dosavadních zkušeností splnění podmínek pro deformační odolnost kolejového 
vozidla znamená další zvýšení jejich hmotnosti, délky a zvýšení ceny vozidla o 3 až 5%. 
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Současný stav pasivní bezpečnosti kolejových vozidel a trendy do budoucna 

Zvýšená hmotnost automaticky zvyšuje provozní náklady vozidla. Oddělená infrastruktura 
a charakter provozu kolejové dopravy mají významnou přednost v tom, že lze, ve srovnání 
se silniční dopravou, mnohem jednodušeji zavést prvky aktivní ochrany. Tento přístup by měl 
i pozitivní dopad na snížení počtu nehod na přejezdech a ochránil by tím i účastníky silniční-
ho provozu.  

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu MŠMT 1M0519 - Výzkumné centrum kolejo-
vých vozidel. 
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