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ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 

JEDNOKOLEJNÉ 
 BRENS systém představuje řešení železničních přejezdů způsobem, který respektuje odlišnost 
tuhostí konstrukce jízdních drah ( železnice x silnice ) a zajišťuje přenesení zatěžovacích sil 
od silničních vozidel do celé konstrukce železničního svršku a spodku  ve stejném smyslu jako 
od železničních vozidel.  
 BRENS systém je více jak 20 let prověřován provozem a na základě získaných provozních 
zkušeností a laboratorních zkoušek je neustále rozvíjen a tvoří dnešní nabídku aplikačních řešení 
s obchodními názvy typových řad: 

BRENS SUPER (400 kN/ kolo) 

BRENS (200 kN/ kolo) 
Pro celostátní, regionální, městské tratě s rychlostí do 160 km.h-1  

- Provedení a délka vnějších panelů přejezdové vozovky podle požadavků správce dráhy. 
 - Montáž a demontáž konstrukce bez šroubových spojů, spojovacích táhel a fixací. 

-Strojní čištění štěrkového lože nebo sanace zemní pláně bez zásahu do vozovky.  
- Strojní podbití štěrkového lože bez zásahu do vozovky. 

- Akustické  broušení a reprofilace hlavy kolejnice.  
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Technické specifikace 
Železobetonové dílce z betonu pevnostních tříd C45/55 nebo C35/45. 

Vnitřní panel   -   rozchod 750 - 760 - 1000 - 1435 - 1520 - 1524 - 1668 mm.  

Vnější panel délky od 650 mm do 1700 mm (krok 50mm).   Rozdělení pražců - 600 mm.   

Typy příčných pražců - libovolné (ocel, beton, dřevo). Typy kolejnic - železniční širokopatní nebo žlábkové. 

Hmotnost dílců - od 350 do 810 kg. Atypické panely pro kolejová větvení, křižovatky a pevné části výhybek.  

 

Základní sestavy pro jednokolejnou trať 
 

 MMiinniimmuumm 

Polní a lesní cesty, účelové a místní komunikace, silnice III.třídy 

s občasným až malým zatížením těžkými nákladními vozidly 

na železniční trati s rychlostí do 80 km.h-1. 

 (TNVpřej  ≤ 100 a současně RP ≤ 2) viz obr. 1. 
 

 EEkkoonnoomm 

Účelové a místní komunikace, silnice II. a III.třídy se středním 

zatížením těžkými nákladními vozidly na železniční trati s rychlostí 

do 120 km.h-1 - rozebíratelnost pro strojní podbití koleje. 

(TNVpřej  ≤ 500 a současně RP ≤ 2) viz obr. 2. 
 

  GGrraanndd    
Silnice I.-III tř., místní komunikace na železniční trati se silnou  

až extrémní nákladní dopravou a s rychlostí do 120 km.h-1 

nebezpečné pásmo žel. přejezdu, rozebíratelnost strojní čištění 

štěrkového lože. (TNVpřej  ≤ 750 a současně RP ≤ 2) viz obr. 3. 
 

 

Rozebiratelnost sestavy Grand 
 Grand umožňuje ponechat bez poškození závěrné zídky 
s napojením pozemní komunikace a provést sanaci zemní pláně 
a odvodnění koleje. Po demontáži přejezdových panelů, snesení 
kolejového roštu a štěrkového lože je vytvořen prostor mezi 
závěrnými zídkami nebo prahy pro mechanizovanou sanaci zemní 
pláně a odvodnění. Vzdálenost mezi závěrnými prahy je 4,50 m, 
viz obr.4. Přejezd BRENS se vrátí zpět do nové koleje.  viz obr.6. 
  

Vnější panel v koleji s převýšením 
 

 Jakýkoliv vnější panel BRENS lze vyrobit s atypickým 
prostorovým vybráním pro průnik hlavy pražce panelem v koleji 
s převýšením. Toto umožňuje plynulé napojení vozovky 
v podélném sklonu přilehlé komunikace. viz obr. 5. 
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