NEHODA NENÍ NÁHODA

Dubnové číslo IDOL zpravodaje je věnované bezpečnosti provozu. Nehody k dopravě patřily, patří a
patřit budou. Každý pohyb v sobě totiž skrývá
nebezpečí, jak ostatně víte z vlastní zkušenosti —
každý z nás zřejmě prožil na vlastní kůži například
pád na náledí. Jak se zvyšuje rychlost našeho
pohybu při použití nejrůznějších vozidel, zhoršují se
i následky při případné nehodě.
Ohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že v našem kraji snad více než v jiných docházelo k nehodám, jejichž příčina tkvěla v nepřízni přírodních
podmínek. V červnu 1825 zapadl na silnici z Liberce do Frýdlantu kůň jízdního postiliona až po břicho. Vlaky i autobusy uvázlé v závějích sněhu snad
ani nejde spočítat, v lednu 1905 dokonce na
tehdy pruské trati do Jelení Hory zavála vánice
vlak, takže na fotografiích vyčuhuje lokomotivě ze
závějí jen budka a komín. Velké množství sněhu
zavinilo dokonce i kuriózní poškození několika
lokomotiv, které se nepohybovaly, ale stály — to
když se v roce 1987 pod silnou vrstvou sněhu probořila střecha výtop ny v Kořenově. Stejný osud
potkal o dvacet let dříve i výtop nu v Tanvaldě. Ale
nejen sníh býval příčinou nehod, v červenci 1958
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podemlela rozvodněná Smědá násep dráhy pod
frýdlantským zámkem a lokomotiva osobního vlaku se zřítila do řeky. Přitom zahynul strojvůdce
s topičem a vnuk strojvůdce, kterého vzal děda na
lokomotivu za dobré vysvědčení. K nehodám způsobeným nepřízní přírodních podmínek snad můžeme přiřadit i dvě nehody, ke kterým došlo kvůli velkému spádu na trati Tanvald — Kořenov. Tato tra
je jako jediná u nás právě kvůli velkému spádu vybavena ozubnicí, na konci II. světové války však
byly všechny ozubnicové lokomotivy ve špatném
technickém stavu a tak se často užívalo i lokomotiv bez ozubnicového stroje. Dvakrát taková jízda
skončila nehodou — poprvé 26. května 1945, kdy
na spádu nad Dolním Polubným neubrzdila adhesní lokomotiva vlak plný německých uprchlíků a vykolejila v tunelu pod stanicí Dolní Polubný. 13.
srp na 1945 pak ve vysoké rychlosti vykolejila samotná lokomotiva pod kořenovskou zastávkou
a zřítila se z náspu na louku pod tratí. Také silný
vítr bývá často příčinou nehod — nepočítaně bylo
srážek s padlými stromy, dvakrát však silný vítr
převrátil jedoucí vlak — poprvé 23. dubna 1904
poblíž stanice Dubičná na trati Teplice — Liberec,
podruhé to bylo 24. ledna 1907 na dnes již neexistující úzkorozchodné trati Frýdlant v Čechách —
Heřmanice.
Samozřejmě u nás docházelo i k nehodám způsobeným lidskými chybami - vzpomeňme dvě nehody způsobené chybou výpravčího, kdy došlo
k čelní srážce vlaků. K té první došlo 22. května
1904 mezi stanicemi Tanvald a Desná a měla za
následek 30 zraněných. Ke druhé čelní srážce vlaků došlo 25. srp na 1990 mezi stanicemi Jesenný
a Železný Brod, kde zahynulo 14 lidí.
Jak již bylo řečeno v úvodu, k nehodám v dopravě bude docházet i v budoucnu. Jak si však
kaž-dý z vás může ověřit ze statistik, hromadná doprava byla a je daleko bezpečnější nežli individuální doprava automobilová. Kromě toho je pochopitelně i daleko šetrnější k přírodě našeho kraje
a proto přejme veřejné dopravě další rozkvět bez
nehod.
Tomáš Gál

PØISPÍVÁ VEØEJNÁ DOPRAVA
BEZPEÈNOSTI SILNIÈNÍHO PROVOZU?

Otázka obsažená v nadpise je, zdá se, snadno zodpověditelná. Veřejná doprava již ze svého
principu, spočívajícího v převzetí zodpovědnosti za přepravu od jedince (který by jinak cestoval
autem, na motocyklu či na kole) na
profesionálního dopravce, má ve vztahu
k bezpečnosti na silnicích jednoznačně
pozitivní roli.
Pojïme se ale podrobněji podívat na
srovnání individuálního (vlastním automobilem) a veřejného (hromadného či taxi)
způsobu dopravy člověka ve vztahu
k možných rizikům takového cestování.
Při cestování vlastním osobním automobilem podstupujeme řadu rizik, která si
mnohdy ani neuvědomujeme. Už jen
technický stav vozidla může být rizikovým
faktorem, nebo je závislý na četnosti
kontrol a kvalitě péče o osobní automobil. Zatímco u veřejné dopravy je technický
Řidička společnosti ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.,
stav vozidel systematicky kontrolován, u
sl. Lenka Danišíková
osobního automobilu stačí projít jednou
za 2 roky na technické kontrole a co se
děje mezi tím záleží jen na každém jednotlivém majiteli. U autobusu veřejné dopravy má člověk
do značné míry jistotu, že vozidlo nemá překročenou míru životnosti, je častěji kontrolováno a
neohrožuje tak ostatní účastníky provozu a díky své robustnosti je schop no ochránit své cestující
před nezodpovědnými automobilisty.
Dalším, ještě dost možná významnějším bezpečnostním faktorem je skutečnost, že autobusy,
drážní vozidla a vozidla taxi mohou řídit jen profesionálové, kteří se plně soustředí na řízení, mají
garantovaná pravidelná školení, přezkušování a doby odpočinku, nejsou unaveni po směně v jiné
profesi (to se týká zejména cest ze zaměstnání). Pokud by přesto profesionální řidič něco z toho
nedodržel vystavuje se riziku mnohem většímu než běžný řidič osobního automobilu, kromě podstatně vyšších finančních postihů i možnosti ztráty zaměstnání, a to již je velmi pádný důvod
k dodržování předpisů.
Dále bych rád zmínil ještě jeden faktor, kterým veřejná doprava může v oblasti bezpečnosti zdatně konkurovat dopravě individuální, a tím je, mj. i Českými dráhami propagovaná, možnost cestovat s nenulovým množstvím alkoholu v krvi. Kolik, často velmi mladých lidí nemuselo při nočních
návratech z diskoték a jiných zábav zahynout při nehodách v přeplněných a zastaralých automobilech, kdyby raději použili veřejnou dopravou. Jistě, lze namítnout, že veřejná doprava v nočních
hodinách není příliš kvalitně zajištěna, nicméně v našem kraji je nyní garantováno pozdně večerní nebo brzce ranní spojení veřejnou dopravou alespoň v nejexponovanějších časech a směrech.
Např. mezi Libercem a Jabloncem n.N. je o víkendu spojení ještě i dlouho po půlnoci (poslední
spoje z Liberce: vlak v 0:15 hod. a autobus v 1:43 hod., z Jablonce: tramvaj 23:39 hod. a bus
v 1:20 hod.) a znovu již v brzkých ranních hodinách (první spoj z Liberce: tramvaj ve 4:03 hod.,
z Jablonce: tramvaj ve 4:38 hod.). Nehledě na to, že ve všech větších městech kraje funguje nonstop další z forem veřejné dopravy — taxislužba, kterou je s ohledem na její charakter nutno chápat jako logický doplněk základního systému, by funguje na komerčním principu a tak je poněkud
dražší. Není ale lepší obětovat několik desítek korun za taxi než riskovat nenahraditelné škody
a újmy na zdraví, které může způsobit riskantní jízda pod vlivem alkoholu?
Na závěr lze tedy konstatovat, že veřejná doprava nesporně v mnoha ohledech přispívá k větší
bezpečnosti silničního provozu už jen tím, že snižuje počet účastníků silničního provozu na přijatelnější hodnoty a má řadu dalších, výše podrobně popsaných předností.
Ing. Viktor Liška

MAPY ODBORU DOPRAVY
- GEOGRAFICKÝ INFORMAÈNÍ SYSTÉM (GIS)

GIS Libereckého kraje podporuje plánování úprav dopravní infrastruktury pro minimalizaci výskytů
nehod zejména poskytováním prostorové informace o objektech sledovaných v dopravě. Důležité je
využívání analytických nástrojů GIS k vytváření podkladů pro kvalifikovaná rozhodování v této oblasti.
Ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje provozuje Odbor dopravy databázi silniční
sítě pro její správu podle platných technických podmínek. Odbor dopravy zde sleduje zejména stav
povrchů vozovek a údržbu komunikací. Od roku 2006 do databáze silnic vkládáme údaje o nehodách
poskytnuté Policií ČR. Data jsou seskupována podle jednotlivých parametrů (dle číselníku Policie ČR) a podle kilometrické polohy na 10m, 100m a kilometrové úseky.
Toto umožňuje: 1. vyhledávat problémové
sekce na komunikaci dle parametru, 2.
sledovat historii nehod, 3. lokalizovat nehodové úseky.
Jednou z možností presentace GIS dat
Odboru dopravy je provoz mapových projektů na mapovém serveru určeném pro
veřejnost. S problematikou bezpečnosti
silničního provozu souvisí mapový projekt
Nehodové úseky (uveřejněná časová řada
nehodovosti od roku 2003) (viz. obrázek).
Všechny mapové projekty odboru dopravy
LK najdete na adrese https://maps.krajUkázka geografického informačního systému
lbc.cz/mapserv/doprava/index.php.
Libereckého kraje
Ing. Kamila Mikulecká

