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 Otázka: Kdy a proč jste se začal zajímat o 
dopravu?
J. Šachl: Velkou roli měl osud: moje při-
hláška k oboru pozemních staveb došla na 
stavební průmyslovku pozdě, ale byl jsem 
vzápětí přijat na jinou pražskou stavební 
průmyslovku k oboru dopravní stavby. Na 
Fakultě stavební ČVUT v Praze jsem studoval 
obor „Konstrukce a dopravní stavby“ a 
přitom pracoval jako pomocný asistent na 
katedře silnic. Můj otec pracoval celý život na 
železnici, a tak po studiu jsem se šel ucházet 
o místo v železniční oblasti Výzkumného 
ústavu dopravního - tam by mě byli chtěli, 
ale naštěstí neměli volné místo - opět osud - a 
tak jsem byl bezprostředně přijat do výzkum-
né oblasti silnic a letištních ploch. Silničářská 
orientace mi pak zůstala i v postgraduálním 
studiu technického znalectví.
Otázka: Jakého největšího úspěchu jste bě-
hem své kariery dosáhl (z hlediska dopravy 
a bezpečnosti)?
J. Šachl: V roce 2007 jsem byl jmenován 
do expertní skupiny ministra dopravy 
zřízené pro přípravu návrhu novely zákona 

o provozu na pozemních komunikacích. 
Řešily se tam však převážně změny týkající 
se dopravních přestupků - nepodařilo se mi 
prosadit jednoduchou a podle mne důležitou 
změnu v pravidlech silničního provozu, totiž 
odstranění dovětku, že zákaz předjíždění na 
křižovatkách neplatí na těch, které jsou řízeny 
světelnou signalizací a při jízdě po hlavní 
silnici. Takže to považuji dosud spíše za svůj 
neúspěch (úsměv).
Otázka: Na čem aktuálně pracujete?
J. Šachl: Analyzuji dopravní nehody jako 
znalec bezmála čtyřicet let - to je úžasný zdroj 
poznání použitelného v prevenci. Vedu Ústav 
soudního znalectví v dopravě Fakulty do-

pravní ČVUT v Praze, kde zároveň s kolegy 
učíme studenty v předmětech souvisejících s 
analýzou nehod a s jejich prevencí.
Otázka: Jaký je Váš názor na stávající do-
pravní infrastrukturu v ČR?
J. Šachl: Není to tak zlé. Všechno na světě 
má výhody a nevýhody zároveň - snad kromě 
zdraví - a tak skoro každý počin ke změně 
budí něčí kritiku. Samozřejmě, že je stále co 
opravovat, ale dopravní proud je jako voda: 
postaví-li se nová komunikace, rychle se na 
ni přelije. Tím ovšem nenabádám k pasivitě, 
ale k mírnění kritiky.
Otázka: V čem vidíte největší problém z 
hlediska infrastruktury?
J. Šachl: Vidím zejména dva problémy. První 
je základní. Na komunikacích mnohde chybí 
hlavní prvky jejich vybavení dané technic-
kými předpisy, zejména vodorovné dopravní 
značení, směrové sloupky, zajištění potřeb-
ných povrchových vlastností vozovky, chybí 
vhodné úpravy míst pro přecházení, nejsou 
zajištěny nezbytné délky pro rozhled, chybí 
ochrana před nárazy na pevné překážky atd. 
Druhý problém vyplývá ze současné legislati-
vy: technické závady vyplývající z historické-
ho kontextu výstavby nelze opravit, přestože 
o nich silniční správce většinou ví. Jde zejmé-
na o přestárlé stromy podél silnic a o jejich 
nahrazování novými v nedostatečné boční 
vzdálenosti od vozovky, nemožnost upravit 
poloměry výškových i směrových oblouků a 
o příčné sklony vozovky v obloucích, protože 
by se změnil tvar silničního tělesa - bylo by 
třeba získat například jen několik desítek 

Ing. David Pauk
Ing. Jan Winkler, RSE Project s.r.o. 
 Svislé dopravní značky jsou dle zákona o 
pozemních komunikacích součástí pozemní 
komunikace, stejně tak jako konstrukční 
vrstvy vozovky, mosty, tunely, opěrné zdi, pří-
kopy, svodidla, vodorovné dopravní značení 
apod.  Z tohoto pohledu se jedná o jeden ze 
zásadních prvků vyskytujících se na pozem-
ních komunikacích ovlivňujících bezpečnost 
silničního provozu. Ze své podstaty dopravní 
značky slouží k úpravě obecných pravidel 
provozu, upozorňují na riziková místa, ale 
mají také informační charakter, z čehož 
vyplývá i rozdělení svislého značení.
Význam dopravních značek je uveden ve 
vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se upravují 
pravidla provozu na pozemních komunika-
cích. Umísťování a vzhled jsou specifi kovány 

v Technických podmínkách Ministerstva do-
pravy ČR a odpovídajících vzorových listech 
dopravního značení. Požadavky na provedení 
a vlastnosti stálého dopravního značení jsou 
uvedeny v normě ČSN EN 12899-1:2008, 
která je užívána pro certifi kaci výrobku. 
 Tento článek je zaměřen na úskalí vzhledu 
nebo umístění svislých dopravních značek. 
Vzhled dopravního značení je primárně 
vnímán štítem dopravní značky, který je 
zpravidla tvořen plechem a folií s retrore-
fl exními vlastnostmi. Především stav folie 
má značný vliv na čitelnost dopravní značky. 
Folie je charakterizována svými funkčními 
a mechanickými parametry. Do funkčních 
parametrů řadíme vizuální prvky podstatné 
pro viditelnost ve dne a v noci. Jsou dány 
barevností folie dopravní značky (viditelnost 

Již se odehráli 2 odborné konference pod 
názvem Dopravní snídaně s BESIPem. Do-
pravní snídaně proběhli v Moravskoslezském 
kraji a v Ústeckém kraji.
Program dopravní snídaně má vždy stejný 
obsah. Prvním řečníkem je vždy pan Ing. 
Mikulík, CSc. z Centra dopravního výzku-
mu. Jeho přednáška se skládá ze dvou částí. 

Poznatky z kontrol dopravního značení na pozemních 
komunikacích

VÝSTUPY 
       Z DOPRAVNÍCH 
SNÍDANÍ 

ROZHOVOR
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doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.
vedoucí Ústavu soudního znalectví v dopravě
Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Křižovatky 
řízené
zbytečně?
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čtverečních metrů na odsunutí příkopu a k 
tomu je nutný tak složitý postup na vyvlast-
nění, že to nikdo nedělá.
Otázka: Jakými prvky byste vy osobně 
upravil dopravní prostor ke zvýšení bezpeč-
nosti?
J. Šachl: Dopravní značky „Dej přednost 
v jízdě“ či „Stůj, dej přednost ...“ radím 
umísťovat nad vozovku podobně, jako se 
zřizují nad vozovkou opakovací návěstidla 
světelné signalizace, lidově „semafory“. Tak to 
mám vyfotografované z Německa, Maďarska 
a dokonce i z Kyjeva na Ukrajině. České před-
pisy pro dopravní značení výslovně umož-
ňují, doporučují umístění důležitých značek 
nad vozovku. Kromě nesporného zlepšení 
viditelnosti těchto životně důležitých značek 
to přinese vedlejší příznivý efekt: semafory 
se nebudou muset nechávat v provozu 24 
hodin denně kvůli tomu, že značky upravující 
přednost umístěné jen „při zemi“ lze snadno 
přehlédnout. Za současného stavu i v hloubi 
noci popojíždějí vozidla přískoky od jedné 
prázdné křižovatky ke druhé - na některých 
trasách jsou obdobné poměry dokonce i 
ve dne: jednu takovou zbytečně řízenou 
křižovatku mám před domem, ve kterém 
bydlím. Lidé na prázdné křižovatce přechá-
zejí na červenou, což je špatný příklad dětem. 
Periodické rozjezdy a následná brzdění tisíců 
vozidel na dvousetmetrových úsecích mezi 

zbytečně řízenými křižovatkami představují 
celkově značné společenské ztráty pohonných 
hmot, zvyšují opotřebení brzd, o ztrátách 
času a elektrické energie nemluvě. Přitom 
by stačilo zmíněné značky - v noci ovšem 
prosvětlené - jenom namontovat k opako-
vacím návěstidlům světelné signalizace nad 
vozovky. Dovolte ještě pár slov k zbytečnému 
řízení křižovatek: přirozeně jsou křižovatky, 
na nichž by byl provoz bez světelné signali-
zace nemyslitelný, ale jsou naopak i takové, 
na nichž návrh světelné signalizace by byl 
tvrdým oříškem - a tak tam velmi hustý pro-
voz probíhá plynule bez světelné signalizace: 
příkladem může být křižovatka Klárov v 
Praze u stanice metra Malostranská. Zcela 
plynule probíhá hustý provoz bez řízení i na 
blízké křižovatce Chotkovy sady na styku ulic 
Chotkova - Mariánské hradby - Badeniho.
Otázka: Na kterou stránku z oblasti bez-
pečnosti je potřeba se nejvíce zaměřit? (in-
frastrukturu, lidský faktor nebo vozidlo?)                                                            
J. Šachl: O aktivní i o pasivní bezpečnost 
vozidel se zdatně snaží jejich výrobci. Podle 
mého názoru je třeba se důkladně a odborně 
zaměřit na soustavnou údržbu vozovek a 
na odstraňování nevhodných prvků v okolí 
silniční sítě (reklam, kmenů stromů, zbytných 
propustků apod.) a současně se zaměřit 
důsledněji a odborněji na výuku veřejnosti 
dvěma základními cestami, a to výukou v au-

toškolách (a doškolovacích kurzech), zejména 
na ukázky a na zvládnutí nehodových situací 
(nejen na mechanické naučení se předpisům) 
a na výuku prostřednictvím šotů či krátkých 
článků v mediích, které by stručně, jednoduše 
a názorně vysvětlovaly technickou podstatu 
vzniku nehodových situací a případný rozsah 
následků (např. proč je třeba dodržovat vzdá-
lenost, kterou vozidlo ujede za 2s od vpředu 
jedoucího vozidla). Jinými slovy: rezervy 
vidím zejména v prevenci nehod osvětou. Ne-
stačí ukazovat rozbitá auta a nabádat „jezděte 
opatrně, dodržujte předpisy“ - to je sice dob-
ré, ale je to málo: jako kdybyste svému dítěti 
říkali jenom „dávej na sebe pozor“. Radíte mu 
přece konkrétně, že se nemá vyklánět z okna, 
sahat na cizího psa a jak se má rozhlížet před 
vstupem do vozovky. Obdobně konkrétní 
rady ve vztahu k pohybu na silnicích a ulicích 
by měly být v televizi v nejsledovanějším čase: 
před večerními zprávami - jak jsem to viděl 
před lety v Německu.
Otázka: Jak vidíte vývoj dopravy v budouc-
nosti, řekněme za 20 let?
J. Šachl: Nekomentuji vývoj vozidel z 
hlediska spotřeby pohonných hmot. Vozidla 
budoucnosti budou vybavena technickými 
vymoženostmi, které usnadňují řidiči ovládá-
ní a eliminují jeho chyby. Tato zařízení však 
nezbytně musí najít soulad s vybavením pře-
vážné délky silniční sítě (nejen dálnic, které 
představují malou část délky sítě pozemních 
komunikací), zejména v kvalitním doprav-
ním značení a příp. v dovybavení jednodu-
chými prvky naváděcích systémů. 
Počet automobilů ve městech může stoupat až 
do stavu, kdy zaplní všechny jízdní pruhy tak, 
že zbude mezera jen pro jediný automobil. 
Potom jízda na vzdálenost jednoho kilome-
tru může trvat i týden - to byl pokus o vtip. 
Hromadná doprava již dnes funguje plynule, 
spojení si lze vyhledat na internetu, tedy snad 
ji lidé budou více preferovat, možná budou 
muset.

Děkuji za rozhovor.
-red-

ROZHOVOR Pokračování ze str. 1

BALISETY
Směrové sloupky jsou vodící bezpečnostní zařízení, které zabezpečuje optické směrové ve-
dení vozidla na pozemní komunikaci. Hlavní výhodou baliset je, že jsou tzv. deformovatelné. 
Pokud dojde ke sražení balisety, měla by se sama vrátit do původního stavu.

DOPRAVNÍ KNOFLÍKY, SLOUPKY
Doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značení.
Bílé: Doplňují podélnou čáru přerušovanou nebo vodící čáru.
Modré: Na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí.
Zelené: K doplnění podélné čáry přerušované oddělující průběžný pruh od odbočovacího 
nebo připojovacího pruhu nebo k doplnění podélné čáry přerušované v oblasti průpletové-
ho úseku.
Žluté nebo Oranžové: K vyjádření podélné čáry přechodného vodorovného 
dopravního značení.

D O P R A V N Í  „ O P Á Č K O “
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ve dne) a retrorefl exí folie dopravní značky 
(viditelnost v noci). Tyto parametry jsou roz-
děleny do jednotlivých tříd chromatičnosti a 
retrorefl exe, limity těchto tříd vymezuje výše 
zmiňovaná norma ČSN. Barevnost (charak-

terizována barevností) je zřejmá, retrorefl exe 
specifi kuje schopnost folie odrazit světlo 
refl ektorů vozidla od folie zpět k řidiči na 
odpovídající vzdálenost (jednoduše řečeno: 
z jaké dálky a v jakých barvách bude svislá 
dopravní značka viditelná v noci). Použití 
normou vymezených tříd součinitele retro-
refl exe RA specifi kují Technické podmínky 
Ministerstva dopravy ČR: TP 65 – Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komuni-
kacích (2013), ve kterých jsou stanoveny 
požadavky použití jednotlivých tříd retro-
refl exe na pozemních komunikacích podle 
významu a kategorie pozemní komunikace, 
a dále podle významu značení (výstražné, 
upravující přednost atd).

„Život dopravní značky“
Dopravní značení použitelné na pozemních 
komunikacích musí splňovat všechny nále-
žitosti pro stanovený stavební výrobek, tzn. 
především certifi kaci a schválení použití. Pro 
tyto procedury je potřeba zajistit odpovída-
jící parametry značení (vizuální, rozměrové, 

mechanické apod.). Předpokladem správců 
komunikací je instalace právě takto vyho-
vujících výrobků. Poté lze předpokládat 
odbornou montáž nebo instalaci na pozemní 
komunikaci a následné téměř bezúdržbové 

žití (užívání) dopravní značky. Nicméně 
stav komunikací, ale často hlavně divoký 
provoz na pozemních komunikacích způsobí 
změnu stavu dopravní značky oproti stavu při 
instalaci. Ať už se jedná o dopravní nehodu, 
povětrnostní vlivy, příliš intenzivní údržbu 
nebo naopak, vandalství nebo 
výtržnictví, nekvalitní montáž a 
v neposlední řadě stáří značky. 
Vliv neshody, závady na bezpeč-
nost provozu závisí na význam-
nosti značky a její umístění. Z 
prohlídek komunikací lze často 
závažné nedostatky identifi kovat 
a odstranit, nicméně existuje celá 
řada na první pohled nerozpo-
znatelných závad, např. uvolněné 
uchycení, špatná viditelnost v 
noci, nesprávná posloupnost 
postupně instalovaného značení, ovlivnění 
okolní vegetací během léta. Nejdůležitější pro 
účastníka silničního provozu je v první řadě 
čitelnost a srozumitelnost dopravní značky, 
poté až někde bezpečnost konstrukce. Vizu-
ální rozpoznání za dne nemusí automaticky 
znamenat odpovídající viditelnost a rozpo-
znatelnost v noci. Dle třídy má při instalaci 
každá značka odpovídající parametry, stano-
vené odborníky na evropské úrovni, nicméně 
životnost značek je většinou na pozemních 
komunikacích překročena. Není výjimkou 
rozkol předpokládaných hodnot vizuálních 
parametrů během záruky a skutečných u do-
pravních značek v záruce (předpoklad 5 let).
 Je pochopitelné, že správci komunikací 
nemohou věnovat čas a prostředky intenzív-

ním prohlídkám pouze dopravního značení, 
nicméně i dopravního značení má vliv na 
bezpečnost silničního provozu, navíc mnoh-
dy stačí právě jen odpovídající dopravní zna-
čení k eliminaci častých dopravních konfl iktů 
na pozemních komunikacích.

Poznatky z kontrol a měření
Podle kontrolních měření z celkového počtu 
13500 ks změřených dopravních značek 
provedených v roce 2012 a 2013 na silni-
cích a místních komunikacích bylo v tomto 
ohledu přibližně 29 % folií nevyhovujících na 
barevnost nebo retrorefl exi měřené folie na 
dopravní značce vzhledem k typu folie. Tzn. 
že neodpovídaly předpokládaným  hodnotám 
tříd uvedených v základním předpise – nor-
mě. Kdybychom rozebrali výsledky kontrol-
ních měření vzhledem k požadavkům TP65, 
bylo by nevyhovujících cca 85 % svislých 
dopravních značek vzhledem k požadavku 
třídy retrorefl exe RA2 na silnicích I. tříd. Jak 
bylo uvedeno výše, určitá třída součinitele 
retrorefl exe zaručuje dostatečnou viditelnost 
dopravního značení v noci na určitou vzdále-
nost (čím vyšší třída součinitele retrorefl exe 
RA, tím větší viditelnost), což je na silnicích 
prvních tříd žádoucí. Na základě výsledků 
měření lze předpokládat, že je kladen malý 
důraz na funkční parametry dopravního zna-
čení. Případné přehlížení této problematiky 
má za následek instalace svislého dopravního 
značení, které je matoucí, případně srozu-
mitelné až na poslední chvíli. Ruku v ruce s 
touto problematikou souvisí i stáří folií na 
instalovaných značkách a jejich případných 

úpravách. Nebylo výjimkou přelepení 
části štítu dopravní značky folií jiných 
parametrů, což vytvořilo výrazný pr-
vek potlačující na první pohled pravý 
význam svislé dopravní značky. Běž-
ným nesprávným prvkem na zvýraz-
něných značkách byla kombinace folií 
s třídou retrorefl exe RA1 a RA3, což 
způsobuje viditelnost rámu z velké 
dálky, ale význam bývá často čitelný 
díky oslnění zvýrazněným rámem až 
těsně před značkou. Z provedení sta-
tistik ze 7000 ks dopravního značení 

za rok 2013 bylo 6 % štítů dopravních značek 
poškozeno (ohnutý štít, díry ve štítu, popras-
kaná, poškrábaná nebo odloupnutá folie) 
a přibližně 1 % měřených svislých dopravních 
značek bylo očividně znečištěno.
 Ze statistik vyplynulo, že z hlediska stáří 
je cca 20 % kontrolovaných svislých do-
pravních značek starších 10 let. Deset let je 
předpokládaná střední doba životnosti folií. 
Z takto starých svislých dopravních značek 
bylo pouze 33% nevyhovujících na funkční 
parametry. Na druhou stranu ze souhrnného 
počtu svislých dopravních značek vychází 
66% značek mladších než 10 let nevyhovují-
cích na funkční parametry. Měření se provádí 
speciálními certifi kovanými přístroji.

Poznatky z kontrol dopravního značení na pozemních komunikacích
Pokračování ze str. 1
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I svodidla
lze inovovat.
Významně!
Otázka: Jste jedna z největší fi rem ve svém 
oboru v ČR. Čím vším se zabýváte a jaké 
výrobky produkujete?
R. Toman: Společnost ArcelorMittal Ostrava 
a.s. je největším hutním podnikem v České 
republice a patří do největší světové ocelářské 
a těžařské skupiny ArcelorMittal. Kromě tu-
zemského trhu prodává společnost své výrob-
ky do více než 40 zemí světa. Výrobní činnost 
společnosti je zaměřena především na výrobu 
a zpracování surového železa a oceli a hutní 
druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby 
tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. 
V oblasti strojírenské výroby se společnost 
zabývá z největší části důlními výztužemi a 
silničními svodidly. Roční kapacita výroby 
je 3 miliony tun oceli a z toho využijeme pro 
výrobu svodidel pro český a slovenský trh cca 
12 až 15 tisíc tun oceli. 
Otázka: Právě jste přišli na trh se zádrž-
ným systém pro motocyklisty, mohl byste 
nám krátce popsat, v čem spočívá jejich 
výhoda oproti běžným systémům?
R. Toman: Zmiňované svodidlo je prv-
ním českým, schváleným a instalovaným 
svodidlem tohoto typu s úrovní zadržení H1, 
což je myslím jasný signál pro motorkáře, že 
i oni nám nejsou lhostejní. Toto svodidlo je 
jedinečné i tím, že nezajišťuje pouze ochranu 
pro řidiče automobilů, ale je i bezpečnější 
pro motocyklisty. Motosvodidlo je vyba-
veno spodní pásnicí zakrývající sloupky a 
další části svodidel, které pro motorkáře při 
nárazu představují nebezpečí. Je uchycena na 
sloupek distančním dílem tak, aby utlumila 
energii nárazu a přitom se motocyklista nějak 
neporanil. Ve spolupráci s Centrem doprav-
ního výzkumu jsme dále spodní pásnici 
polepili retrorefl exním polepem tak, aby se 
zvýraznil nebezpečný úsek i za snížené vidi-
telnosti. Je třeba si však uvědomit, že tento 
typ svodidla není výzvou k rychlé a riskantní 
jízdě a porušování pravidel silničního provo-
zu ze strany motocyklistů. 
Otázka: S jakými problémy se nejčastěji 
potýkáte při Vaší kontrolní činnosti?
R. Toman: Z pohledu výrobce záchytného 
systému řešíme tři zásadní problémy: chyby 
v projektech a montážích, třetím problema-
tickým místem je údržba. V této souvislosti 
jsme změnili strategii a snažíme se být za 
svůj produkt zodpovědní i nad rámec toho, 
co je nám předepisováno. Zaměřujeme se na 
zlepšení komunikace nejenom s projektanty, 
ale i s montážními fi rmami. Ne všechny totiž 
projektují a montují naše systémy tak, jak 

předepisujeme, a lidová tvořivost v někte-
rých případech nezná mezí. Intenzivnější 
komunikace se vyplácí a my pozorujeme, 
že dochází k eliminaci nekvality montáže 
tam, kde jsou dodávány naše produkty. 
Kvalita práce montážních fi rem, se kterými 
spolupracujeme, se výrazně zlepšila. Toto si 
ověřujeme namátkovými kontrolami přímo 
na již provozovaných stavbách, tak i nabízíme 
možnost provedení bezplatné kontroly úseku 
výrobcem přímo na stavbách v trvalém nebo 
zkušebním provozu. Ideální situace nastává, 
když nás zákazník nebo přejímač osloví s 
požadavkem na provedení kontroly ještě před 
zprovozněním konkrétního úseku. V tomto 
případě lze jednodušeji opravit zjištěné vady 
bez jakéhokoliv omezení dopravy a hlavně je 
v tomto případě maximálně minimalizováno 
riziko zranění naších zaměstnanců během 
prováděné kontroly.   
Otázka: Je možné ještě tyto systémy zdoko-
nalovat? Pokud ano, jaké inovace plánujete 
do budoucna?
R. Toman: Samozřejmě. V době, kdy se 
technologie rozvíjejí závratným tempem, lze 
očekávat i zvyšování požadavků na bezpeč-

nost záchytných systémů a prodloužení život-
ního cyklu výrobku třeba pomocí kvalitnější 
protikorozní ochrany. Ze strany investorů lze 
očekávat tlak na snížení ceny výrobku a zlep-
šení bezpečnostních parametrů.  Můžeme se 
možná dočkat i náhrady některých ocelových 
komponentů plastovými, nebo jejich širšími 
kombinacemi, ale toto už je v kompetenci vý-
robců záchytných systémů. V naší společnosti 
v rámci fáze vývoje podporujeme kreativní 
myšlení zaměstnanců, takže výhledově lze 
očekávat, že naše společnost brzy vstoupí na 
trh s inovovanými výrobky, o kterých Vás 
budeme včas informovat.
Děkuji za rozhovor.
-red-

Richard Toman
ředitel Divize svodidel, ArcelorMittal

ROZHOVOR
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Nejbezpečnější provoz na pozemních komunikacích se nachází na 
komunikacích s co nejvíce oddělenými druhy dopravy (motorová 
doprava osobní, nákladní, stroje, hromadná doprava, cyklisté, chodci). 
Na takových komunikacích lze předpokládat i komfortní parametry 

infrastruktury pro jednotlivé uživatele pozemní komunikace. Ovšem 
toto nelze zajistit všude jednak z hlediska prostorového, ekonomického 
nebo z hlediska nutnosti propojení jednotlivých účastníků silniční-
ho provozu a jejich potřeb a jednak z odlišné potřeby jednotlivých 
účastníků v intravilánu a v extravilánu. A zároveň je třeba podotk-
nout, že i když se podaří provést oddělenou infrastrukturu, ne vždy je 
předpokládaný účel užívání komunikace stejný po celou dobu existence 
komunikace.
Problematika souběhu, oddělení nebo křížení jednotlivých druhů 
dopravy na pozemních komunikací je převážně řešena informacemi 

v podobě dopravního značení často v základním a nejnutnějším pro-
vedení. Někde je nutno spoléhat pouze na obecnou úpravu silničního 
provozu nebo na toleranci jednotlivých účastníků. Ovšem míru tole-
rance druhého účastníka silničního provozu nelze poznat ani předvídat 
a zároveň i snaha vyjít vstříc ústupkem dalším účastníkům silničního 
provozu jsou zárodky vzniku dopravních konfl iktů a mnohdy i doprav-
ních nehod.
S ohledem na skutečnost, že účastníkem provozu je vždy člověk, který 
vnímá podněty z okolí, je často dostačující zapůsobit právě vnímání 
člověka zvýrazněním či psychologickými podněty na možné nebezpečí 
silničního provozu. Mezi takové patří prvky na zvýraznění dopravní-
ho značení, prvky na zvýraznění jednotlivých dopravních prostorů, 
případně běžné prvky (svodidla, vodící stěny), které opticko-psycholo-
gickým vnímáním zmenší pocit bezpečí účastníka provozu a tím zvýší 

jeho ostražitost. Takové prvky nelze aplikovat v celých délkách komu-
nikací ani je často opakovat pro ztrátu své výraznosti, stejně tak jako 
je nutné mnohdy skoro fyzicky donutit účastníky provozu ke změně 
směru, zpomalení nebo téměř zastavení.
Takové prvky nejsou populární většinou ani u cílených účastníků 
provozu, ale častokrát ani u samotných správců pro problematickou 
údržbu nebo nákladné zřízení. Nicméně z pohledu eliminace následků 
případných dopravních nehod odlišných účastníků provozu jsou tato 
řešení nejúčinnější. Jejich užití je často omezeno významem komunika-
ce, případně skladbou dopravního proudu.
Na druhou stranu lze i pomocí jednoduchých prvků, jejichž účelem 
mělo být zvýšení bezpečnosti provozu, dosáhnout opačného výsledku. 
Kde například na základě neoborného návrhu nebo úsudku může být 
třeba navržený prvek natolik výrazný, že odtáhne pozornost od primár-
ního rizika, nebezpečí a dopravní konfl ikt nedá na sebe dlouho čekat. 
Případně prvky k usměrnění provozu nakonec způsobí nepřehlednost 
úseku, omezí rozhled nutný při křížení tras jednotlivých účastníků 

dopravy. Dále je třeba zmínit důležitost jednoduchých řešení, neboť 
komplikovaný návrh nemusí být srozumitelný pro cíleného účastníka 
provozu a také je třeba mít na paměti, že člověk - tvor myslící – bude 
hledat alternativy nebo přímo přehlížet význam navrhnutých prvků. 
Základem účinné aplikace prvků pro zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu je identifi kace rizik na daném místě komunikace vyplývající 
z parametrů komunikace, vlivu okolního prostředí, vlivů viditelnosti 
a povětrnostních podmínek, dále pak specifi kace potřeb jednotlivých 
účastníků provozu, na základě kterých lze provést odpovědný návrh k 
eliminaci rizik snižujících bezpečnost silničního provozu. 

PROTISMYKOVÉ ÚPRAVY 

PŘÍČNÉ PRÁHY 

BALISETY 

POLŠTÁŘE 

Aplikace prvků pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu

navštivte 
www.dopravnisnidane.cz
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Moravskoslezský kraj:
Konkrétně jsme řešili tato místa:
• Směrový oblouk v lese na sil. I/46 u obce 
Hněvošice
• Přechod pro chodce na průtahu obcí Skot-
nice (sil. I/58)
• Konstrukce mostu na sil. I/56 u cihelny 
(Hlučín)
• Karviná – přechod pro chodce na silnici 
I/67
• Silnice I/11 u Kr. Pole
• Silnice I/56 u Frýdku-Místku
• Silnice I/56 Ostravice – Bílá
• Silnice II/452 Vrbno pod Pradědem – An-
dělská hora

V tomto bloku došlo k velmi plodné diskuzi 
nad konkrétními rizikovými místy. Přítomní 
odborníci se velmi aktivně zapojovali do dis-
kuze a snažili se se zaujetím dospět k závěru, 
který by byl co nejefektivnější k vynaloženým 
prostředkům a zachráněným životům. Když 
se zaměříme na jednotlivá konkrétní místa, 
zaznělo ze strany správce komunikace jedno-
značné vyjádření v případech:
Směrový oblouk v lese na sil. I/46 u obce 
Hněvošice (A), kde dojde k realizaci všech 
navržených opatření ještě v tomto roce. Tento 
úsek je typickým příkladem bezpečnostního 
defi citu. Nad realizací navržených opatření se 
shodli téměř všichni přítomní odborníci.

Dalším místem, kde došlo k jednoznačné 
shodě, bylo místo na silnici I/56 (B), jednalo 
se o konstrukci mostu u cihelny (Hlučín). V 
tomto případě opět byla přislíbena realizace 
navržených opatření ještě v letošním roce. 

Rizikové místo má na svém kontě již 2 usmr-
cené a 2 těžce zraněné osoby.
 
V dalších případech jsme velmi hojně dis-
kutovali, ale bohužel chyběli zástupci obcí, 
kterých se daná problematika týká, a proto 
nedošlo k jednoznačnému verdiktu. V přípa-
dě přechodu pro chodce v Karviné na silnici 
I/67 (C) se přítomní odborníci shodli, že je 
třeba tento případ řešit komplexně. Nejlep-
ším řešením se jeví koordinované světelné 
signalizační zařízení na celém průtahu na 
silnici I/67.

V první části je představena teorie VIZE 0 a 
v druhé části Národní strategie bezpečnosti 
silničního provozu na období 2011 – 2020. V 
druhé části je národní strategie prezentována 
s důrazem na konkrétní kraj. 
U obou krajů bylo shodně doporučeno 
orgánům Moravskosleszkého a Ústeckého 
kraje vypracování krajské strategie bezpeč-

nosti silničního provozu, která by vycházela 
z Národní strategie bezpečnosti silničního 
provozu.
Následujícím prezentujícím byla vždy Policie 
ČR, která nás seznámila se statistikou daného 
kraje, příčinami nehod a rozsahem represiv-
ních opatření pro snížení počtu a následků 
dopravních nehod.

Posledním vystupujícím před přestávkou byl 
Státní fond dopravní infrastruktury, který 
nás seznámil s příspěvkovými programy, nej-
častějšími chybami v žádostech a s objemem 
uvolněných fi nančních prostředků.
Po přestávce následoval 2. blok Dopravní 
snídaně, který je určen již pro diskuzi nad 
konkrétními vytipovanými místy.

Ústecký kraj:
• Sil. I/13 v úseku Ludvíkovice - Huntířov
• MÚK I/8 a I/13 u Teplic
• Sil. I/27 u obce Pšov
• Přechody pro chodce na silnici I/13

Při diskuzi nad úsekem sil. I/13 Ludvíkovice 
– Huntířov (D) se všichni přítomni shodli 

na tom, že je třeba v první řadě doplnit na 
silnici prvky, které jsou dány projektovou 
dokumentací při výstavbě této komunikace. 
Konkrétně řečeno doplnit vodorovné doprav-
ní značení, osazení směrových sloupků apod. 
Samozřejmě je důležité, aby vozovka také 
splňovala protiskluzové vlastnosti. V případě 
nesplněných podmínek je potřeba buďto 

obnovit povrch komunikace, nebo sáhnout 
po alternativním řešení, kterým se nabízí být 
bezpečnostní protismykové koberce obvykle 
prováděné v červené barvě. Tedy barvě, která 
řidiče také vizuálně upozorní na nebezpečný 
úsek komunikace. Paní Ing. Zora Šachlová 
upozornila na skutečnost, že naše normy jsou 
pouze doporučující, tedy nejsou závazné. 

VÝSTUPY Z DOPRAVNÍCH SNÍDANÍ    VÝSTUPY Z DOPRAVNÍCH SNÍDANÍ

(A) Současná situace (B) Současná situace

(C) Současná situace

(D) Současná situace (D) Současná situace(D) Současná situace

(A) Navržená opatření (B) Navržená opatření

(C) Navržená opatření
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Ovšem dále vysvětlila, že všechny státní 
silniční sítě spravované státem, tedy Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, odbory dopravy 
statutárních měst apod. musí tyto normy brát 
jako závazné. Orgánům, které spravují místní 
komunikace, se pouze doporučuje řídit se 
příslušnými normami, a tedy nejsou pro 
ně tyto příslušné normy závazné. Ovšem v 
99,9% se všichni řídí těmito normami.Dalším 

místem, ohledně něhož se debatovalo na do-
pravní snídani, bylo MÚK I/8 a I/13 u Teplic 
(E). Všichni přítomní se shodli, že je to místo 
poměrně vysoce nebezpečné a mělo by se 
nějakým způsobem v blízké době řešit. Nej-
lepším řešením by byla Kladrubská spojka, 
jejíž projekt je zpracován již více než 30 let. 
Jedna z dalších možností řešení daného místa 
je také úprava vodorovného dopravního zna-
čení podle návrhu, který byl zde, na dopravní 
snídani, prezentován. Dále bylo doporučeno 
prořezat vegetaci pro zlepšení vizuálního 
rozhledu a přehlednosti celé situace.

Na úseku sil. I/27 u obce Pšov (F) již bylo 
aplikováno mnoho bezpečnostních prvků, ale 
bohužel stále dochází ke kolizím. Nejdů-
ležitějším prvkem by mělo být vodorovné 
dopravní značení, které zde není kompletní, 
částečně také chybí vodící čáry. Tedy je dů-
ležité primárně vodorovné dopravní značení 
doplnit. Pro zlepšení adheze v oblouku je 
navržena bezpečnostní protismyková úprava 
(BPÚ), která by měla zajistit větší adhezi 
pneumatiky s vozovkou a tím udržet vozidlo 
na silnici. Nejlepším řešením by ovšem bylo 
vybudování obchvatu, který můžeme vidět na 
návrhu v obr. (G).

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Cho-
mutov naši snahu rozpoutat diskuzi nad 
těmito tématy uvítalo. Pan Ing. Macho pak 
dodal, že i nadále bude správa Chomutova 
spolupracovat s policií, vytipovávat riziková 
místa a hledat fi nanční prostředky pro reali-
zace alespoň těch nejdůležitějších opatření. 
„Konkrétní místa, která zazněla na dopravní 
snídani, budeme dále diskutovat ve spoluprá-
ci s policií a při dosažení shody podnikneme 
další kroky, které povedou k realizaci úprav 
daných rizikových míst a úseků,…“ uvedl pan 
Ing. Macho.

VÝSTUPY Z DOPRAVNÍCH SNÍDANÍ    VÝSTUPY Z DOPRAVNÍCH SNÍDANÍ

(E) Současná situace

(E) Současná situace

(E) Současná situace

(F) Současná situace

(E) Současná situace

(D) Navržená opatření (D) Navržená opatření

(E) Navržená opatření

(E) Navržená opatření

(E) Navržená opatření

(E) Navržená opatření

(F) Navržená opatření

(G) Navržená opatření

(D) Navržená opatření
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Zlepšení protismykových vlastností vozovek je možné
 Současný stav povrchů komunikací ve vztahu ke smykovým vlastnostem je na mnohých úsecích havarijní. Ať za to může opotřebovanost, nekvali-
ta nebo specifi cké podmínky, jako jsou v tunelech, je zapotřebí hledat řešení. Nabízí se jich několik. Je však zapotřebí dbát opatrnosti při výběru.
Požadavek ke zlepšování protismykových vlastností vozovek je ze dvou základních směrů. Jedním je zvyšování drsnosti na kritických nebezpeč-
ných úsecích, kdy součinitel tření potřebujeme oprávněně dostat nad standardně požadované hodnoty, druhým je nutnost řešení havarijních stavů 
povrchů na opotřebovaných, případně nekvalitních úsecích.
Opotřebovanost vozovek je mnohdy zjevná už na první pohled, průkazná statistika problémy jen podtrhuje. Ztrácí se mikrostruktura zajišťující 
ostrost povrchu a ztratila se makrostruktura, která defi nuje drenážní vlastnosti vozovky. Z policejních statistik jasně vyplývá, že 30 – 40 % doprav-
ních nehod se stane na 3 % celkové délky naši silniční sítě. Z dlouhodobých průzkumů prováděných např. Ústavem pozemních komunikací při 
VUT v Brně je zase zjevné, že nehodovost na opotřebovaných místech silnice je téměř pětkrát vyšší než na bezproblémových místech. 
Pro zvýšení drsnosti v kritických úsecích (přechody, křižovatky, zatáčky...) se začínají prosazovat bezpečnostní protismykové úpravy vozovek 
poskytujících vysoké hodnoty součinitele tření s požadavkem na odolávání velkému dopravnímu zatížení. Na stávající povrch je nanesena nová 
vrstva. Na našem trhu je několik dodávaných systémů používajících různé materiály. Rozdíly mohou být v kamenivech, pojivech, ale i v použitém 
barvivu. Nejosvědčenějším produktem se jeví systém TYREGRIP, který na trh dodává výhradně společnost Značky Morava a.s. Oproti jiným pro-
duktům je tato úprava založena na tvrzené modifi kované pryskyřici a jako kamenivo je použita kvalitní žula oproti běžně používanému měkčímu 
bauxitu. Ačkoliv technické podmínky pro aplikaci protismykových úprav nevyžadují barevnou stálost po celou dobu životnosti, je právě TYRE-

GRIP barevně nejstálejším systémem. Žádaný optický efekt zvýraznění nebezpečných úseků je tak nejdelší.
V případě potřeby zlepšení či obnovy protismykových vlastností vozovek na úsecích, které jsou hodnoceny mnohdy jako havarijní, je zdánlivě větší 
výběr možnosti renovace, zdrsnění povrchu. Výběr je z několika destruktivních, ale také z nedestruktivních způsobů, založených na použití vodní-
ho paprsku. Destruktivní metody, mezi které patří různé brokování a frézování, by měly být využívány jen minimálně. 
Při srovnání s destruktivními metodami je na straně zdrsňování vodním paprskem zejména šetrnost k povrchu vozovky, čistý a ekologický provoz, 
bezprašnost, nízká úroveň hlučnosti, celkový komfort při provádění prací a její rychlost. Neopomenuteným argumentem je minimalizace uzávěr 
na komunikacích. Nevyužívají se žádná abraziva ani aditiva. Jen voda. 
Při výběru vhodné technologie využívající vodní paprsek se nejen díky celoročnímu sledování výsledků měření protismykových vlastností povrchů 
vozovky v dálničních a silničních tunelech České republiky před a po prováděných údržbách různými technologiemi dá lépe zorientovat. V závěru 
hodnocení se uvádí, že: „Z dosud odzkoušených technologií údržby povrchů asfaltových a cementobetonových vozovek v tunelech pro obnovu 
protismykových vlastností se jako nejlepší jeví technologie fi rmy Značky Morava systém PeelJet. Její výhodou je široký záběr tryskání, který povrch 
homogenizuje a následné měření součinitele tření Fp vykazuje minimální rozptyl.“ 
Technologie PeelJet má oproti ostatním několik zjevných výhod, které umožňují operátorovi při práci precizně přizpůsobit technologii kvalitě po-
vrchu i požadavkům. Zjevnou výhodou je velký počet vysokotlakých trysek a jejich rozmístění. Trysky jsou hustě rozmístěny na rotujícím kotouči 
namísto rotujících lišt s malým počtem trysek. Zásadní je také šíře pracovního záběru stroje až 2,2 m, která zajišťuje nejen produktivitu práce, ale 
právě výše zmiňovanou homogenitu povrchu. Trajektorie pohybu kotouče nad vozovkou je navíc jedním z nastavitelných parametrů. Dráha kotou-
če se může vzájemně přerývat o volitelnou hodnotu, což má vliv zejména na intenzitu zdrsnění. 
PeelJet je technologie, která dokáže při vhodném nastavení částečně obnovit makrostrukturu  a plně obnovit mikrostrukturu. Dokáže zlepšit 
hodnocení protismykových vlastností vozovky až o 4 stupně. Jde o technologii, která nedevastuje spáry CBK a minimalizuje nebezpečí způsobení 
koroze povrchu. Jde o technologii, která je nejefektivnější.
Špatný stav protismykových vlastností povrchů vozovek, jak vidno, lze řešit. Zbývá jen konat.
-red-

NOVINKY ZE 
SVĚTA DOPRAVY
BEZPEČNÁ VZDÁLENOST
Zařízení „bezpečná vzdálenost“ bylo navrže-
no čínským projektantem Da Wei Xing. Jedná 
se o dopravně-bezpečnostní zařízení, které 
upozorňuje na možnou kolizi s vozidlem 

před námi za podmínek zhoršené viditel-
nosti (tzn. např. v noci, v oblastech s častým 
výskytem mlhy, nepřehledných úsecích). 
Zařízení je poháněno solární energií, která 
slouží pro funkčnost infračerveného snímače 
a výstražných kontrolek. Infračervený snímač 
zaznamenává průjezd vozidla úsekem a in-
formuje řidiče jedoucího za námi. Výstražné 

kontrolky se rozsvítí červeně v případě, že je 
auto před námi velmi blízko, což je méně než 
50 metrů. Žlutá kontrolka signalizuje vzdá-
lenost 100 metrů a zelená bezpečný průjezd. 
V případě, že infračervený senzor nezazna-
menaná průjezd žádného vozidla, zařízení 
se automaticky vypne. Zařízení takto může 
řidiče včas informovat o možném nebezpečí.
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