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Úvod
Táto informačná príručka je určená pre takých
vodičov nákladných áut, ktorí na pracoviská linky
Crossrail nechodia pravidelne. Pokrýva to, čo by
mali vedieť ohľadom zdieľania ciest v Londýne
spolu s ich exponovanými užívateľmi; plus nejaké
základné informácie kvôli vašej bezpečnosti a
bezpečnosti vášho vozidla.
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Informačná príručka
pre vodičov na linke
Crossrail

Crossing the Capital
Connecting the UK

V porovnaní s kolíziou s osobným automobilom,
cyklistovi hrozí 25-násobne vyššie riziko zabitia, ak sa
zrazí s nákladným automobilom!
Fakty

K veľkej časti zrážok medzi nákladným autom a cyklistom v Londýne dochádza na križovatkách,
najmä na kruhových objazdoch, a pri odbočovaní doľava. Analýza týchto zrážok ukazuje, že
takmer ku polovici z nich, ktorých výsledkom bola smrť cyklistu, došlo pri manévroch odbočovania
doľava na križovatkách. Takmer vo všetkých týchto prípadoch vodič nákladného automobilu
cycklistu nevidel alebo mu nedal dostatočný priestor.

Príčiny
Vodiči nákladných automobilov
Zlyhanie :
• Kontrola zrkadiel
• Poskytnutie dostatočného priestoru

“Bezpečnosť je
prioritou číslo jedna vo
všetkom, čo robíme”

• Kontrola rýchlosti
• Koncentrácia
• Dobrá zdravotná kondícia
Cyklisti
Zlyhanie :
• Racionálne jazdenie
• Čítanie výstrah
• Pozeranie sa a plánovanie dopredu
• Ohodnotenie rizík
• Počúvanie alebo koncentrácia
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Zdieľanie ciest v
Londýne spolu s
ich exponovanými
užívateľmi
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Typy cyklistov v Londýne
Príležitostní cyklisti a deti často cestujú dosť pomaly, rýchlosťou 5-10 mph. Dospelí môžu jazdiť na
horských bicykloch so základným vybavením a nemusia mať vždy svetlá. Môžu im chýbať kontrolovacie
a pozorovacie schopnosti, ktoré iní cyklisti majú. Možno ich vidieť jazdiť po chodníku a ich pri
opätovnom vstupe na vozovku nepozeraju na dopravu, ktorá sa tam uz nachádza. Ich bicyklovanie môže
byť nestále; zaistite, aby ste im pri obiehaní poskytli dostatok priestoru.

Pravidelní cyklisti cestujú rýchlosťou 10-15 mph. Môžu
jazdiť na ‘mestských’ bicykloch v polohe, v ktorej jazdec
je trocha viac vzpriamený. Oblečené môžu mať vysoko
viditeľné oblečenie alebo bežný odev.
Je dosť pravdepodobné, že budú prechádzať vo vnútri radu
vozidiel a snažiť sa tak dostať dopredu.
Obyčajne bicyklujú asi okolo pol metra od obrubníka
chodníka. To im dáva priestor na to, aby sa vysporiadali s
výmoľmi alebo inými problémami na povrchu vozovky.
Pri prechádzaní popri stojacom vozidle môžu zachádzať ešte
ďalej, keďže náhle otvorenie dverí spôsobuje pre cyklistov
značné nebezpečenstvo.

Skúsení cyklisti sa usilujú držať krok so štandardnou
mestskou dopravou, udržujúc rýchlosť do alebo nad 20
mph. Obyčajne cestujú na dlhšie vzdialenosti – 6 míľ alebo
viac. Očakávajte, že skúsení cyklisti v mnohých prípadoch
ostanú v strede radu vozidiel, zvlášť ak je cesta príliš
úzka na to, aby sa dalo bezpečne obiehať. Dopravu budú
obiehať pravdepodobne z vonkajšej strany – pri prechode
cez križovatku sú tak pre inú dopravu lepšie viditeĺní. Je
dosť možné, že budú mať na sebe špecifické cyklistické
oblečenie a jazdiť budú na bicykloch ‘pretekárskeho’ štýlu.
Môžu byť rozhodnejší, výhodne využívať medzery v doprave
a uplatňovať si prioritu – neočakávajte, že budú dávať
prednosť len preto, že sú menší!

Popisy poskytol klub
CTC (Cyklistický turistický klub),
národná cyklistická organizácia,
v spojení s LCC (Londýnskou kampaňou
pre bicyklovanie)

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
4

RL1-XRL-N2-GIS-CRG03-00001 - Slovak

Princípy bezpečného
zdieľaniaciest
v Londýne
Cyklistické povedomie

Crossing the Capital
Connecting the UK

• Očakávajte viac cyklistov ako je možné vidieť dookola vášho
nákladného auta
• Predtým ako sa pohnete, spravíte nejaký manéver alebo zastavíte si opätovne
skontrolujte všetky zrkadlá
• Berte na vedomie, že cyklisti môžu byť nestáli, keď sa snažia vyhnúť výmoľom,
drenážnemu poklopu či zdolať bočné vetry, ktoré spôsobujú väčšie vozidlá

Vaša zodpovednosť
• Dajte cyklistom toľko priestoru, koľko je možné
• Nevstupujte do rozšírených línií zastavenia na križovatkách
• Nadviažte s cyklistami očný kontakt, aby vás videli
• Nedomnievajte sa, že cyklista vás počul prichádzať; jazdec môže byť
nepočujúci, nedoslýchavý alebo môže počúvať hudbu cez slúchadlá
• Vždy dajte prednosť chodcom/ deťom, ktorí už začali cestu prekračovať;
môžu byť nepočujúci, nedoslýchaví alebo mať v ušiach slúchadlá

Vaše životné prostredie
• Pamätajte, že vzhľadom na veľkosť vášho nákladného auta, cyklista na dvoch
kolesách alebo chodec z toho vyjde horšie aj pri menšej kolízii
• Zaistite, aby bolo vaše vozidlo vybavené bezpečnostnými zrkadlami, ochranným
rámom a senzormi na stranách; je to pre vašu maximálnu viditeľnosť a pomoc
rozoznať cyklistov

7. 5 T

• Vždy majte veci pod kontrolou a počas jazdy nikdy nepoužívajte mobil ani CB rádio
• Manévre si plánujte a cyklistom dajte dostatočný priestor a čas, obzvlášť pri
zatáčaní doľava a na kruhových objazdoch
• Pri cúvaní alebo ťažkých manévroch používajte narážač
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Kolízie s
exponovanými
užívateľmi ciest
Cyklisti a kolízie
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Zrážky medzi cyklistami a nákladnými autami delíme na
6 typov; vo väčšine týchto prípadov cyklisti pri takejto
zrážke zahynú.
• Nákladiak bočí doľava a cyklistu nevidí
• Vodič nákladiaku otvorí dvere kabíny do prichádzajúceho
cyklistu
• Nákladiak cyklistu obieha
• Nákladiak bočí doprava a cyklistu nevidí
• Nákladiak je príliš blízko, vrazí do cyklistu
• Nákladiak nevidí cyklistu vchádzajúceho na cestu
Pri zrážke medzi nákladiakom a cyklistom, bude
vždy zranený alebo zabitý cyklista. Profesionálni
vodiči sú obzvlášť zodpovední za to, aby boli po
celý čas extra opatrní a vyhýbali sa kolíziam či
tesnému minutiu s cyklistami (pozri ‘Príčiny kolízie’
v tejto informačnej príručke).

Iní exponovaní užívatelia ciest
Vodiči na linke Crossrail musia byť zvlášť opatrní, ak cestu
zdieľajú s motorkármi, vozíčkami na pohon, skútrami,
chodcami, deťmi či osobami s postihnutím.

Pozor by sa mal dávať obzvlášť:
1. V blízkosti škôl a materských škôl v čase vyprevádzania a
vyzdvihovania detí
2. Užívatelia vozíčkov na pohon a skútrov vás nemusia vidieť
alebo počuť, ak prichádzate zozadu
3. Vždy sa obhliadajte po deťoch, ktoré pri východe zo školy
alebo výstupe z autobusu či auta môžu vbehnúť do cesty
4. Chodcom, ktorí začali prekračovať cestu, do ktorej bočíte
dajte vždy prednosť; hlavne, ak majú pri sebe malé deti
5. Myslíte a obhliadajte sa po poháňaných dvoj-kolesároch,
ktorí sa pri obiehaní môžu náhle objaviť
6. Sledujte varovania a značky blízko škôl, opatrovateľských
domov, nemocníc a ordinácií – naznačujú, že sa tam
nachádzajú exponovaní užívatelia; dávajte preto pozor a
svoju pozornosť si cvičte
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Príčiny kolízie s
exponovanými
užívateľmi ciest
OTVÁRANIE DVERÍ

PRIPOJENIE CYKLISTU

Pred otvorením dverí na kabíne
vždy skontrolujte zrkadlá!

Striehnite na cyklistov, ktorí
sa pripájajú na cestu!

Vodič nákladného auta otvorí
dvere na prichádzajúceho cyklistu

Cyklista schádza z chodníka
do cesty nákladnému autu

PRÍLIŠ BLÍZKO

ZABÁČANIE DOĽAVA

Dodržiavajte vzdialenosť!

Skontrolujte slepé body a
opätovne aj pred zabočením!

Vodič nákladného auta narazí
alebo nacúva do cyklist

Nákladné auto zabáčajúce doľava
nevidí cyklistu

Crossing the Capital
Connecting the UK

Týchto 6 typov
zrážok tvoria
takmer polovicu zo všetkých
smrteľných zrážok
medzi cyklistami
a nákladnými
automobilmi
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Príčiny kolízie
s exponovanými
užívateľmi ciest
OBIEHANIE

ZABÁČANIE DOPRAVA

Vodič nákladného auta
nedáva cyklistovi dostatok
priestoru!

Vodič nákladiného auta
nevidí, bočí jazdcovi do cesty!

Vodič nákladného auta nedáva
cyklistovi dostatok priestoru

Vodič nákladného auta cyklistu a
zabočí jazdcovi do cesty

Crossing the Capital
Connecting the UK

Pokračovanie
(Príčiny)

Pamätajte, že podľa Pravidiel
cestnej premávky rmusíte vždy
dávať zvlášť pozor, keď cesty
zdieľate spolu s ich exponovanými
užívateľmi – pravidlá 162 až 183 a
204 až 218! !
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Zdravie
vodiča
Udržiavanie zdravia
• Zaistite, aby ste mali sedadlo správne
nastavené a pri jazde dodržujte
správnu polohu

Vyhýbanie sa únave
Crossing the Capital
• Únava je závažnou príčinouConnecting
dopravných
the UK
nehôd na cestách
• Únava spôsobená nedostatkom spánku

• Vždy postupujte podľa príručky o
správnom postupe narábania

• Únava spôsobená nepravidelným
režimom spánku

• V pomalej doprave alebo v jej pokoji
prispôsobte ventiláciu

• Poruchy spánku ako syndróm spánkového
apnoe by sa mali liečiť

• Jedzte rozumne, pite veľa vody
• Cvičte po troche a často

• Nebezpečný čas 2 – 6 hod. ráno a
2 – 4 hod. poobede (hlavne po jedle)

Dbajte na vyváženú stravu

Vaše zdravie vo všeobecnosti

• Dbajte na vyváženú a pestrú stravu

Ak sa u vás vyvinú symptómy stavu, ktorý by mohol
vplývať na vašu schopnosť jazdiť bezpečne, musíte
o tom informovať vášho zamestnávateľa a DVLA
(licenčná agentúra pre vodičov a vozidlá), a nechať sa
vyšetriť u vášho lekára

• “Rizikové” jedlá jedzte striedmo
• Pomaly uvoľňujúce sa karbohydráty radšej
než rýchlo uvoľňujúce sa cukry
• Jedzte vlákninu kvôli pravidelnosti
• Denne jedzte 5 porcií ovocia a zeleniny
• Dodržiavajte pitný režim
• Veľkým porciám hovorte nie!

• Epilepsia
• Cukrovka
• Zhoršenie zraku
• Syndróm spánkového apnoe
• Iné (zdravotné) stavy
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Použivanie mobilu
a CB rádia
Podľa politiky linky Crossrail sa mobily nesmú
používať počas riadenia v nijakom vozidle, obzvlášť
nie vo väčších prepravujúcich vozidlách (LGV).
Toto sa vzťahuje aj na používanie hands free alebo
bluetooth zariadenia na volanie/ prijímanie hovorov.

Podľa politiky linky Crossrail sa počas
riadenia väčšieho prepravného vozidla (LGV)
nesmú používať ani CB rádiá či vysielačky.

Crossing the Capital
Connecting the UK

Po celý čas sa
sústreďte na
riadenie; zdieľanie
ciest v Londýne s
ich exponovanými
užívateľmi si
vyžaduje vašu plnú
koncentráciu!
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Alkohol a politika
linky Crossrail
Crossing the Capital
Crossrail vedie ‘Politiku nulovej tolerancie’ voči alkoholuConnecting the UK
Táto politika platí pre všetkých zamestnancov, konzultantov, agentúrnych, dočasných
pracovníkov, kontraktorov, tretie strany a všetkých vodičov nákladných áut a komerčných
vozidiel, ktorí pracujú na alebo doručujú na a z pracovísk linky Crossrail!
Politika linky Crossrail s.r.o. stanovuje Nulu, no u
niektorých osôb je možné, že na 100ml dychu sa
u nich vytvorí 5 mikrogramov alkoholu. Ak sa u
niektorého jedinca načíta viac ako 5 mikrogramov
alkoholu na 100ml dychu a menej ako 13
mikrogramov alkoholu na 100ml dychu, môže
to u nich poukazovať na prítomnosť alkoholu.
Pri pozitívnom výsledku dychovej skúšky (13
mikrogramov na 100ml dychu alebo viac) a
jeho overení druhou skúškou, musia dotyčného
stiahnuť a musí sa vykonať disciplinárne
vyšetrovanie.

Koľko môžem vypiť
a zostať v limite?

Po výdatnom požití alkoholu môže tento
zostať v systéme ešte hodiny, a tak ‘ráno po
predchádzajúcej noci’ môže trvať aj po celý
pracovný deň.

• Momentálnej hladine stresu

Spoľahlivý spôsob pitia či zmestenie sa do limitu
neexistuje. Koľko alkoholu kto znesie sa u každej
osoby líši.
Záleží na:
• Váhe
• Pohlaví (muži majú tendenciu stráviť alkohol
rýchlejšie než ženy)
• Metabolizme
• Či ste predtým jedli
• Veku (mladší ľudia majú tendenciu stráviť
alkohol pomalšie)
Buďťe si vedomý toho, čo pijete!

2.3
units
1/2l 4% piva Ale

3

units

1/2l 5.2% ležiaka

3.4
units
1/2l 6% muštu

2

units

1 veľký pohár
(250 ml) 12% vína

2

2

9

units

units

units

1 dvojitý
gin s tonikom

1 dvojitá
(50ml) vodka

1 fľaša
12% vína

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
11

CRL1-XRL-N2-GIS-CRG03-00001 - Slovak

Drogy a politika
linky Crossrail
Crossing the Capital
Connecting the UK

Crossrail vedie ‘Politiku nulovej tolerancie’ voči drogám a
nelegálnym látkam

Táto politika platí pre všetkých zamestnancov, konzultantov, agentúrnych, dočasných
pracovníkov, kontraktorov, tretie strany a všetkých vodičov nákladných áut a komerčných
vozidiel, ktorí pracujú na alebo doručujú na a z pracovísk linky Crossrail!

Politika Crossrail s.r.o. stanovuje Nulu, čo
v praxi znamená, že nesmiete zneužiť, vlastniť,
konzumovať, skladovať (okrem tých, čo sú
vydané na predpis a tých, ktoré je možné dostať
bez predpisu), predávať či kupovať drogy a
nelegálne látky, či už na alebo mimo pracoviska.
Ak by sa takýto incident na pracovisku stal,
prípad by sa vyšetroval a bol by nahlásený polícii.
Po požití drog a nelegálnych látok, môžu tieto
v systéme zostať ešte týždne, a tak ‘ráno po
predchádzajúcej noci’ môže trvať dlhšie,
ako si myslíte!

Ak by ste boli zapletený do dopravnej
nehody, polícia vás požiada, aby
ste podstúpili dychovú skúšku a
poskytli vzorku krvi, aby tak v tele
skontrolovali hladinu alkoholu.
Polícia vykoná aj interaktívny test
vodiča, aby zistili, či vaša schopnosť
riadiť je pod vplyvom drog.
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Schválne
vyvolané kolízie
Schválne vyvolané kolízie

Crossing the Capital
Connecting the UK

Vodiči linky Crossrail by mali vedieť, že v oblasti M25 sú organizované kriminálne skupiny,
ktoré napádajú spoločnosti tým, že vozidlami, ktoré operujú schválne vyvolávajú zrážky
za účelom podvodu ich poisťovacích spoločností. Mestská polícia vytvorila zachytávač
operácie, ktorého účelom je identifikovať daný čin v čase, keď sa stane, páchateľov trestne stíhať a
týmto spôsobom znížiť výskyt takéhoto druhu kriminality. Tento typ kriminality môže byť použitý aj na
pokus o unesenie vášho vozidla.

Čo sú vyvolané kolízie?
• Kriminálnici použijú 2 autá na napadnutie obete. Tieto autá sa
v bežiacej doprave dostanú pred vaše vozidlo. Prvé auto potom
prudko zabrzdí alebo urobí nejaký nečakaný manéver, ktorý
spôsobí, že druhé auto prudko zabrzdí (často použitím ručnej
brzdy), následkom čoho sa vaše auto s týmto zrazí.
• Prvé auto potom ujde, zatiaľčo druhé, teraz poškodené auto zastaví.
• Okupanti druhého auta poznamenajú vinu auta, ktoré ušlo a budú
sympatizovať s obeťou – s vami.
• V druhom aute často bývajú minimálne 3 okupanti.
• Údaje vodiča druhého auta bývajú už často napísané a poistné a
registračné dokumenty títo vozievajú v aute.

Ak si myslíte, že ste boli
zapletený do vyvolanej
nehody váš prvý krok –
volať na policiu
0300 123 1212 a
žiadať: OPERAČNÝ
ZACHYTÁVAČ alebo
volať 999

• Vodič druhého auta bude hovoriť anglicky, no pasažieri nemusia
(vedieť hovoriť anglicky).
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Bezpečnostné
povedomie
Ohrozenie bezpečnosti vodičov
nákladných automobilov zahŕňa
• NKľúče ponechané v štartéri, aj keď sa vozidlo nepoužíva
• Úložné priestory, ktoré slúžia na dočasné uskladnenie
nebezpečného alebo vysoko-hodnotného tovaru nie sú
primerane zabezpečené
• Obmedzený prístup na kontrolu senzitívneho priestoru, v
ktorom parkujete
• Údaje o dovoze, trase a rozvrhu nie sú ukryté alebo
niekde zamknuté
• Poskytnutie odvozu vašim vozidlom cudziemu človeku
alebo stopárovi
• Bezstarostné rozprávanie, pri ktorom vás môžu počuť
ľudia, ktorí by chceli získať prístup do vášho vozidla;
môžu si vypočuť konverzáciu, ktorá obsahuje tajné
informácie o trase, prístupe na stanovisko či o vašom
náklade. Rozprávanie sa pri raňajkách sa môže zdať byť
nevinné, no viete, kto počúva váš rozhovor?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Váš náklad a vozidlo sa môžu
stať terčom
• Vaše vozidlo, spolu s jeho nákladom môže slúžiť ako
mobilná zbraň, keďže do oblastí, ktoré predstavujú lákavý
terč sa môžu dostať teroristi
• Ukradnutý náklad alebo vozidlo môže byť neskôr
použité na napadnutie, ak veziete toxický materiál alebo
chemikálie
• Niektorý druh nákladu, ktorý je už pripravený alebo v
procese prípravy na prepravu je relatívne ľahké previezť,
aj ak ho niekto ukradne
• Ak riadite služobné nákladné auto alebo dodávku a
očakáva sa od vás, že pôjdete určitou trasou alebo že
máte použiť určité prístupové prostriedky, tak ak ho bude
riadiť terorista, vozidlo nebude vyčnievať!

Buďte po celý čas ostražitý a ak
máte podozrenie, nahláste to.
Tajnú proti-teroristickú poradenskú linku
Volajte na

0800 789 321

Ak ste nepočujúci alebo máte problémy so
sluchom, môžete použiť textový telefón; volajte
číslo 0800 032 4539
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Všetci máme právo na
to, aby sme každý deň šli
domov bez zranenia
Veríme tomu, že každému
ublíženiu sa dá predísť
Aby sme toto dosiahli,
musíme všetci spolupracovať

Kľúčové kontakty
• V
 šeobecné informácie a bezpečnosť na projekte:
Pomocná linka linky Crossrail
0345 602 3813
• A
 k máte podozrenie, nahláste to:
Proti-teroristická pobočka mestskej polície
0800 789321
•	Zdravie a všeobecné zdravotné poradenstvo:
Priamo NHS (Národná zdravotnícka služba)
0845 4647
• A
 k máte podozrenie, nahláste to:
Bezpečnostná služba
0800 111 4645

•	Krádež z vozidiel prevážajúcich tovar
alebo ukradnutie vozidla:
TruckPol
02476 516 246
•	Spôsobené nehody:
Operátor mestskej polície
0300 123 1212 or 999
•	Poradenstvo ohľadom cestnej prepravy
nebezpečného nákladu:
Oddelenie prepravy
nebezpečného nákladu
020 7944 2755
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