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Úvod
Tento soubor informací je určen pro řidiče
nákladních vozidel, kteří nejezdí na stavby firmy
Crossrail pravidelně. Najdete v něm informace,
které potřebujete vědět o jízdě po londýnských
vozovkách, po kterých jezdí také zranitelní uživatelé
a také některé základní informace o bezpečnosti
vaší a vašeho vozidla.
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Soubor informací
pro řidiče Crossrail
Crossing the Capital
Cyklista má a 25násobně větší riziko smrtelného zranění
Connecting the UK
při střetu s náklaďákem než při střetu s osobním autem!

Fakta
K velkému procentu střetů nákladních aut a cyklistů v Londýně dochází na křižovatkách
zvláště pak na kruhových objezdech a při zabočování doleva. Analýzy těchto srážek
ukazují, že téměř polovina z nich, které končí smrtí cyklisty při zabočování doleva na
křižovatce. V téměř všech těchto situacích řidič náklaďáku cyklistu neviděl nebo mu
neumožnil dostatečný prostor.

Příčiny
Řidiči nákladních aut
Opomenutí:
• Podívat se do zrcátka
• Poskytnout dostatečný prostor
• Omezit rychlost

“Bezpečnost je hlavní
prioritou ve všem,
co děláme”

• Soustředit se
• Nezpůsobilost k řízení

Cyklisté
Opomenutí:
• Nerozumná jízda
• Nedbali na varování
• Neviděli a neplánovali jízdu
• Neodhadli riziko
• Neslyšeli nebo se nesoustředili
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Sdílení londýnských
vozovek se
zranitelnými
účastníky provozu

Crossing the Capital
Connecting the UK

Profily cyklistů v Londýně
Příležitostní a mladí cyklisté často jezdí dost pomalou rychlostí 5-10 mil/hod. Dospělé
mohou jet na prostém horském kole a bez osvětlení. Nejsou možná zrovna při jízdě tak
zruční a pozorní jako ostatní cyklisté. Jezdí možná po chodníku a na silnici se vracejí
bez toho, aby zkontrolovali dopravní situaci na vozovce. Jezdí nepředvídatelně a proto
jim nezapomeňte při předjíždění nechat dostatek místa.

Pravidelní cyklisté jezdí 10-15 mil/hod.
Mohou jezdit na ,městských‘ kolech, na
kterých se sedí více vzpřímeně. Mohou
mít na sobě buď výstražný nebo normální
oděv.
Pravděpodobně také projíždějí na vnitřní
straně fronty stojících nebo jedoucích
vozidel ve snaze dostat se vpřed.
Často jezdí asi půl metru od obrubníku,
což jim umožňuje vyhýbat se výmolům
nebo jiným závadám na povrchu
vozovky.
Při projíždění podél stojících vozidel
mohou jet ještě dále od nich, protože
náhlé otevření dveří automobilu je pro
cyklisty značným nebezpečím.

Zkušení cyklisté se snaží držet krok
s normální městskou dopravou a jezdí
rychlostí až nebo více než 20 mil/hod.
Obvykle cestují delší vzdálenosti – 6 mil
nebo více. Počítejte s tím, že zkušení
cyklisté často jezdí uprostřed jízdního
pruhu, zvláště když je vozovka příliš
úzká na předjíždění. Čekající vozidla
předjíždějí zpravidla na vnější straně –
řidiči je tak lépe vidí při projíždění
křižovatky.
Je u nich větší pravděpodobnost toho,
že mají na sobě účelový cyklistický oděv
a jezdí na kolech závodního typu.
Jsou často rozhodnější, využívají mezer
v silničním provozu a prosazují svou
přednost – nečekejte, že vám dají
přednost jen proto, že jsou menší!

Výše uvedené informace jsou od
Cyclists’ Touring Club (CTC)
národní cyklistické organizace,
ve spojení s Londýnskou cyklistickou
kampaní (LCC)
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Zásady pro bezpečné
sdílení silničního
provozu v Londýně

Crossing the Capital
Connecting the UK

Nezapomínejte na cyklisty
• Předpokládejte, že u vašeho náklaďáku je více cyklistů, než vidíte
• Před tím, než vyjedete, zastavíte nebo jiným pohybem opakovaně
kontrolujte zrcátka
• Mějte na vědomí, že cyklisté mohou vypadat nejistí, když se vyhýbají
výmolům, kanálům nebo když zápasí s bočním větrem od větších vozidel

Jezděte odpovědně
• Poskytněte cyklistům co nejvíce místa
• Nepřejíždějte předsunuté stop čáry na křižovatkách
• Vejděte s cyklisty v oční kontakt, aby vás viděli
• Nepředpokládejte, že vás cyklista slyšel přijíždět, může
být hluchý, nedoslýchavý nebo poslouchat hudbu
přes sluchátka
• Vždy dejte přednost chodcům nebo dětem, kteří
začali přecházet vozovku, mohou být hluší, nedoslýchaví
nebo mít nasazená sluchátka

Prostředí
• Pamatujte na to, že velikost vozidla znamená, že cyklista, dvoukolé
vozidlo s pohonem nebo chodec to i při malé kolizi odnese daleko hůře
• Zajistěte, aby vaše vozidlo mělo zpětná zrcátka, podvozkové tyče,
boční snímače, které zvyšují vaši viditelnost a pomáhají zjišťovat cyklisty
• Vždy mějte vše pod kontrolou a při jízdě nikdy nepoužívejte mobil nebo CB rádio

7. 5 T

• Plánujte pohyby vozidla a cyklistům ponechte dostatečné místo a čas, zvláště
při odbočování vlevo a na kruhových objezdech
• Při couvání a obtížném přejíždění použijte naváděče
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Kolize se
zranitelnými
uživateli
Cyklisté a kolize

Crossing the Capital
Connecting the UK

Mezi cyklisty a nákladními automobily existuje 6 hlavních
typů střetů a tyto jsou příčinou většiny úmrtí cyklistů
v těchto kolizích.
• Vlevo odbočující náklaďák nevidí cyklistu
• Řidič náklaďáku otevře dveře kabiny před
přijíždějícím cyklistou
• Náklaďák předjíždějící cyklistu
• Vpravo odbočující kamión nevidí cyklistu
• Náklaďák moc blízko a najede do cyklisty
• Kamión nevidí jak cyklista vjíždí na cestu
Při střetu náklaďáku a cyklisty je to vždycky cyklista,
kdo je zraněn nebo usmrcen. Profesionální řidiči jsou
zvláště odpovědní a musí vynaložit více pozornosti,
aby se vždy vyhnuli kolizím či těsným minutím
cyklistů (viz ,příčiny kolizí‘ v tomto souboru informací)

Ostatní zranitelní uživatelé
Řidiči náklaďáků Crossrail musí věnovat velkou pozornost
provozu s motocyklisty, poháněnými invalidními vozíky a
skútry a chodci, dětmi a invalidy.

Zvláštní pozornost je třeba:
1. Zvláštní opatrnost je třeba v blízkosti škol a školek při
dovážení a vyzvedávání dětí
2. Uživatelé invalidních vozíků nebo skútrů vás nemusí vidět
či slyšet, když přijíždíte za nimi zezadu
3. Vždy dávejte pozor na děti vbíhající do vozovky, když
vycházejí ze školy nebo autobusu či automobilu
4. Dejte přednost chodcům, kteří již začali přecházet vozovku
do které zabočujete, zvláště těm s malými dětmi
5. Uvažujte a dávejte pozor na dvoukolá vozidla s pohonem,
mohou se náhle objevit při předjíždění na křižovatkách
6. Sledujte varování a značky poblíž škol, pečovatelských
domů, nemocnic a ordinací – poukazují na zranitelné
uživatele provozu a tak buďte zvláště opatrní a postupujte
s větší obezřetností
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Příčiny kolizí
se zranitelnými
účastníky
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

CYKLISTA SE ZAŘAZUJE

Před otevíráním dveří kabiny
se vždy podívejte do zrcátka!

Dejte pozor na cyklisty
vjíždějící na vozovku!

Řidič náklaďáku otevře dveře
před přijíždějícím cyklistou

Cyklista najede z boční cesty
přímo do cesty náklaďáku

PŘÍLIŠ BLÍZKO

ODBOČOVÁNÍ VLEVO

Dodržujte vzdálenost!

Zkontrolujte mrtvý úhel a také
ještě jednou před zatáčením!

Náklaďák najede zezadu na
cyklistu nebo do něj nacouvá

Náklaďák odbočující vlevo
nevidí cyklistu na vnitřní straně

Crossing the Capital
Connecting the UK

Těchto 6 druhů
kolizí je
příčinou téměř
poloviny všech
smrtelných
kolizí s cyklisty
a nákladními
automobily
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Příčiny kolizí
se zranitelnými
účastníky
PŘEDJÍŽDĚNÍ

ODBOČOVÁNÍ VPRAVO

Řidič náklaďáku nenechá
cyklistovi dostatečný prostor!

Řidič náklaďáku nevidí
cyklistu a vjede mu do dráhy!

Řidič náklaďáku nenechá		
cyklistovi dostatečný prostor

Řidič náklaďáku nevidí cyklistu
a vjede mu do dráhy

Crossing the Capital
Connecting the UK

Kolize
- pokrač

Pamatujte, že Předpisy silničního
provozu vyžadují, abyste vždy
dávali zvláštní pozor když jsou
na silnici zranitelní účastníci
provozu - platí
pravidla 162 až 183 a 204 až 218!
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Dobré zdraví
řidiče
Vždy v dobré kondici
• Zajistěte, aby sedadlo řidiče bylo
nastaveno a při řízení zachovávejte
správné držení těla

Vyvarujte se únavy
Crossing the Capital
• Únava je jednou z hlavníchConnecting
příčin
the UK
nehod v silničním provozu
• Vyčerpání kvůli nedostatku spánku

• Řiďte se vždy správných postupů
pro ruční zacházení

• Vyčerpání kvůli nepravidelnému
režimu spánku

• Při pomalé rychlosti nebo zastavení
vždy nastavte ventilaci

• Poruchy spánku jako Obstrukční
spánkové apnoe musí být léčeny

• Jezte rozumně, pijte hodně vody
• Cvičte málo a často

• Riziková doba - 2–6 hod. ráno
a 14– 16 hod. (zvláště po jídle)

Udržujte vyrovnanou stravu

Vaše zdraví

• Mějte vyrovnanou ale pestrou stravu

Pokud cítíte příznaky nemoci, která by
mohla ovlivnit vaší schopnost řídit bezpečně,
musíte to říci svému zaměstnavateli
a DVLA a nechat se prohlédnout lékařem

• „Rizikovou“ potravu jezte s mírou
• Pomalu se uvolňující uhlovodany
spíše než rychlé sacharidy
• Vlákniny pomáhají pravidelné stolici
• Jezte 5 porcí ovoce a zeleniny denně
• Pravidelně pijte tekutiny
• Odmítejte velké porce jídla!

• Epilepsie
• Cukrovka
• Zhoršení zraku
• Obstrukční spánkové apnoe
• Jiné zdravotní problémy

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
9

CRL1-XRL-R5-GUI-CR001-50001 - Czech

Používání mobilů
a CB rádia
Zásady firmy Crossrail uvádějí, že mobily
se nesmí používat při řízení jakéhokoli vozidla,
zvláště velkých nákladních vozidel (LGV).
To také platí pro používání hands free nebo
technologie bluetooth k telefonování.

Zásady firmy Crossrail uvádějí, že CB rádia
a ruční vysílače se nesmí při řízení
velkých nákladních vozidel (LGV) používat.

Crossing the Capital
Connecting the UK

Vždy se věnujte
řízení, protože jízda
v Londýně se
zranitelnými
účastníky
vyžaduje vaše plné
soustředění!
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Alkohol a
zásady Crossrail
Crossing the Capital
Crossrail má ohledně alkoholu ,zásady nulové tolerance’
Connecting the UK
Tyto zásady se týkají všech zaměstnanců, konsultantů, agenturních a dočasných pracovníků,
dodavatelů, třetích stran a všech řidičů náklaďáků a komerčních vozidel, kteří pracují na stavbách
Crossrail nebo na ně nebo z nich dodávají!
Zásady Crossrail Ltd udávají nulu, ale
u některých jednotlivců je možné vytvořit
až 5 mikrogramů alkoholu v 100 ml dechu.
Tam, kde osoba ukáže hodnotu více než
5 mg alkoholu na 100 ml dechu a méně než
13 mg alkoholu na 100 ml dechu, je možná
přítomnost alkoholu.
Po pozitivním testu detektoru alkoholu
(13 mg a více alkoholu na 100 ml dechu)
a potvrzení druhého testu musí osoba
odstoupit a začne disciplinární řízení.

Kolik mohu vypít a být pod
limitem?
Žádný prostý způsob jak pít a zůstat pod
limitem neexistuje. Kolik alkoholu je pro
člověka příliš mnoho je u každého jiné.
Závisí to na:
• VVaší váze
• Pohlaví (muži zpracovávají alkohol
rychleji než ženy)
• Vašem metabolizmu

Působení těžkého pití může v systému
zůstat mnoho hodin a tak ,ráno po
předcházejícím večeru‘ může trvat
i v průběhu pracovního dne.

• Na aktuální stresové hladině
• Jestli jste zrovna jedli
• Věk (mladší lidé zpracovávají alkohol
pomaleji)
Sledujte, co pijete!

2.3
jedn
1 pinta 4% ale

3

jedn

1 pinta 5.2% piva

3.4
jedn
1 pinta 6% jabl.
vína

2

jedn

1 velká sklenka
(250ml) 12% vína

2

2

9

jedn

jedn

jedn

1 dvojitý
gin s tonikem

1 dvojitá
(50 ml) vodka

1 láhev 12% vína
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Drogy a
zásady Crossrail
Crossing the Capital
Connecting the UK

Crossrail má ohledně užívání drog a nezákonných látek
,zásady nulové tolerance’

Tyto zásady se týkají všech zaměstnanců, konsultantů, agenturních a dočasných
pracovníků, dodavatelů, třetích stran a všech řidičů náklaďáků a komerčních
vozidel, kteří pracují na stavbách Crossrail nebo na ně nebo z nich dodávají!

Zásady Crossrail Ltd udávají nulu, a to
v praxi znamená, že nesmíte zneužívat
vlastnit, požívat, přechovávat (kromě těch
předepsaných a dostupných na předpis),
prodávat nebo kupovat drogy a nezákonné
látky na pracovišti i mimo něj.
Pokud k takovému incidentu dojde na
pracovišti, bude se to vyšetřovat
a oznámíme to na policii.
Působení drog a nezákonných látek
může v systému zůstat mnoho týdnů
a tak ,ráno po předcházejícím
večeru‘ může trvat déle než si myslíte!

Pokud jste účastníkem
dopravní nehody, policie
vás požádá, abyste provedli
dechovou zkoušku a poskytli krevní
vzorek na určení hladiny alkoholu
v těle. Policie použije také testy na
snížení pole, aby zjistili, zda vaše
schopnost řídit byla ovlivněna drogami.
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Úmyslně
vyvolané kolize
Úmyslně vyvolané kolize

Crossing the Capital
Connecting the UK

Řidiči Crossrail by si měli být vědomi toho, že v oblasti dálnice M25 působí organizované
zločinecké skupiny zaměřené na firmy, které mají více vozidel tím, že úmyslně způsobují
srážky, aby pak defraudovali jejich pojišťovny. Metropolitan Police ustavila akci
Operation Catcher, která má za cíl zjistit přestupek když se stane, stíhat pachatele
a tím snížit výskyt zločinné činnosti tohoto druhu. Tento druh trestného činu může být
také použit jako součást odcizit vaše vozidlo.

Co jsou úmyslné kolize?
• Pachatelé použijí při vybírání své oběti 2 auta.
Jejich auta se zařadí před vaše vozidlo v plynulém
provozu. První auto pak začne prudce brzdit nebo učiní
neočekávaný manévr, což způsobí, že druhé auto
začne prudce brzdit (často ruční brzdou) tak vaše
vozidlo narazí do tohoto auta
• První auto pak ujede a druhé, teď poškozené, zastaví.
• Osoby z druhého auta pak začnou vinit auto, které
odjelo a budou mít soucit se svou obětí – vámi.
• Ve druhém autě budou alespoň 3 osoby.
• Údaje řidiče druhého auta jsou často již vypsány
a dokumenty o pojištění a registraci vozidla
jsou v automobilu.
• Řidič druhého auta bude mluvit anglicky,
jeho spolucestující ale nemusí.

Máte dojem,
že jste byl
účastníkem
úmyslné
nehody?
První, co udělejte,
volejte policii na
0300 123 1212
a požádejte o
OPERATION
CATCHER
nebo volejte
999
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Zabezpečení
vozidla
pro řidiče náklaďáků zahrnuje:
• Nikdy nenechávat klíčky v zapalování
když se vozidlo nepoužívá
• Úložné prostory použité k dočasnému
uskladnění nebezpečného
nebo cenného zboží, které nejsou
dostatečně zabezpečené
• Kde není dostatečná kontrola přístupu
do citlivých míst tam, kde parkujete
• Údaje o dodávce, trase a plánu cesty
nejsou ukryty nebo pod zámkem
• Přeprava cizí osoby nebo stopaře
ve vašem vozidle
• Neopatrný hovor umožní lidem, kteří
se chtějí dostat do vašeho vozidla
vyslechnout rozhovor obsahující
důvěrné informace o trasách, přístupu
na stavby a vašem nákladu. Rozhovor
u snídaně se možná zdá nevinný, ale
jste si vědomi toho, kdo naslouchá
vašim slovům?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Váš náklad a vozidlo
se může stát terčem
• VVaše vozidlo, spolu s jeho nákladem,
by mohlo být použito jako pojízdná
zbraň, protože teroristé mohou získat
přístup do míst, které jsou jejich terčem
• Pokud převážíte toxický materiál nebo
chemikálie, odcizený náklad nebo vozidlo
mohou být použity k budoucímu útoku
• Některé již připravené náklady, nebo
které se připravují k transportu je relativně
snadné po odcizení převážet
• Pokud jezdíte s označeným náklaďákem
nebo dodávkou a musíte se držet určité
trasy nebo přístupové cesty, nikdo si ho
nevšimne, když ho budou řídit teroristé!

Buďte vždy bdělí a pokud
máte podezření, nahlaste to.
Důvěrná proti teroristická linka
Volejte 0800

789 321

Pokud neslyšíte nebo jste nedoslýchaví, použijte
textphone na čísle 0800 032 4539
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Všichni máme právo vrátit
se každý den domů bez
újmy na zdraví
Věříme, že ublížení na zdraví
se dá předejít
Abychom toho dosáhli,
musíme všichni spolupracovat

Hlavní kontaktní údaje
• P
 Všeobecné dotazy a zabezpečení projektu.
Crossrail Helpdesk
0345 602 3813

•	Krádeže z náklaďáků a odcizená vozidla
TruckPol
02476 516 246

• P
 okud máte podezření, nahlaste to
Metropolitan Police Anti-terrorist Branch
0800 789321

•	Úmyslné nebo zaranžované nehody.
Metropolitan Police Operation Catcher
0300 123 1212 or 999

•	Dobré zdraví/všeobecné zdravotní rady
NHS Direct
0845 4647

•	Rady o transportu nebezpečného
zboží po silnici.
Department for Transport
Dangerous Goods
020 7944 2755

• P
 okud máte podezření, nahlaste to.
Security Service
0800 111 4645
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