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Otázka: Kdy a proč jste se začal zajímat 
o dopravu? 
J. Frič: Doprava v širším slova smyslu mne 
více oslovila již na střední škole. I proto jsem 
se rozhodl pokračovat ve studiu v oboru 
Dopravní technika a technologie na Vysoké 
škole báňské – Technické univerzitě Ostrava 
v Institutu dopravy. Dopravu vnímám jako 
důležitou součást našeho každodenního ži-
vota a právě s důrazem na život a zdraví jsem 
se zaměřil na oblast bezpečnosti silničního 
provozu.
Otázka: Jakého největšího úspěchu jste 
během své kariery dosáhl? (z hlediska 
dopravy a bezpečnosti)
J. Frič: Za úspěch považuji především 
záchranu životů a zdraví lidí, kteří se „jen“ 
chtějí přepravit z bodu A do bodu B. Tuto 
naši dlouhodobou snahu ocenil i místopřed-
seda Evropské komise Siim Kallas na setkání 
ministrů dopravy členských zemí EU v Athé-
nách. Profesor Pospíšil zde s velkou ctí pře-
vzal cenu (Excellence in Road Safety Award) 
která se každoročně uděluje organizaci, jenž 
významně a dlouhodobě přispívá ke zvyšo-

vání úrovně bezpečnosti silničního provozu. 
V roce 2014 bylo ocenění zaměřeno na téma 
bezpečného utváření pozemních komunikací. 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., obdr-
želo tuto cenu za dlouhodobou činnost v této 
oblasti, konkrétně za tvorbu metodických 
materiálů pro provádění auditu a inspekce 
bezpečnosti pozemních komunikací, za 
provádění dopravně bezpečnostních analýz, 
za organizování školení auditorů bezpečnosti 
a za provádění osvěty v této oblasti.
Otázka: Na čem aktuálně pracujete?
J. Frič: V současné době řešíme celou řadu 
národních i mezinárodních výzkumných 
projektů zejména v oblasti bezpečnosti silnič-
ního provozu. Příkladem mohu uvést dva vý-

znamné projekty Ministerstva vnitra. Projekt 
IDEKO, což znamená Identifi kace a řešení 
kritických míst a úseků v síti pozemních ko-
munikací, které svým uspořádáním stimulují 
nezákonné nebo nepřiměřené chování účast-
níků silničního provozu, a projekt Hloubková 
analýza silničních dopravních nehod. Jak ná-
zev napovídá, je zaměřen na výzkum faktorů 
přispívajících vzniku a závažnosti dopravních 
nehod. Dlouhodobě se zabýváme rovněž 
Metodikou výpočtu celospolečenských ztrát, 
dopravním značením atd. 
Otázka: Jaký je Váš názor na stávající 
dopravní infrastrukturu v ČR a v čem vidíte 
největší problém?
J. Frič: Nejen na základě osobní zkušenosti 
z pohybu po naší infrastruktuře, ale i z vý-
sledků našich průzkumů a měření mohu 
konstatovat, že se stav zejména komunikací 
vyšších tříd postupně zlepšuje. Značné 
rezervy z pohledu bezpečnosti však vidíme 
na komunikacích II. a III. tříd a bohužel také 
v  intravilánu. Zatím nedosahujeme standar-
dů řekněme středně vyspělých zemí EU.
Otázka: Jakými prvky byste vy osobně 
upravil dopravní prostor ke zvýšení bezpeč-
nosti?
J. Frič: V tomto případě bych odpověděl více 
v obecné rovině. Již leta se snažíme uplatňo-
vat systémový přístup k řízení bezpečnosti. 
Vždy máme omezené zdroje a nejsme schop-
ni řešit všechny bezpečnostní nedostatky. Bo-
hužel v řadě případů díky absenci uplatnění 
již stávajících ověřených znalostí a nástrojů 
dochází k tomu, že stavíme nové nehodové 

 Cyklodoprava se stává v České republice 
sále více oblíbenou formou dopravy. Cyklisté 
se prohánějí na svých kolech i ve velkých 
městech, která pro cyklisty budují nové 
cyklostezky ať už pro cykloturistiku nebo 
pro jízdu do zaměstnání. Budování nových 
cyklostezek ve městech ovšem přináší zásadní 
problém, kam cyklotrasu umístit. Ve městech 
není někdy možné cyklostezku umístit mimo 
jízdní pruh pro motoristy a cyklostezka tak 
musí vést v rámci pozemní komunikace. Toto 
je ovšem nejnebezpečnější varianta umístění 
cyklostezky, která může způsobit mnoho ko-
lizí a vážných nehod. Pro zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu je tedy vhodné cyklostez-
ky od jízdních pruhů pro motoristy nějakým 
způsobem oddělit.
 Oddělené jízdní pruhy pro cyklisty zvy-
šují bezpečnost všech účastníků silničního 

provozu a snižují přetížení dopravy tím, že 
více podporují cyklodopravu.
 Pojďme se podívat, jak tento problém řeší 
ve velkých městech ve Spojených státech. 
Pokud navštívíte Chicago, New York nebo 
Washington DC, nemůžete si nevšimnout 
jasně zelených povrchů na silnici, fl exibilních 
bílých sloupků a zvyšujícího se počtu cyklistů 
jedoucích po nově vytvořených chráněných 
jízdních pruzích pro cyklisty. Při použití 
oddělovacích prvků cyklostezek, jako jsou 
sloupky, obrubníky a pásy pro oddělení cyk-
listické a automobilové dopravy, se vytvoří 
chráněný pruh bezpečnější cyklotrasy pro 
cyklisty.
 
 Na základě zprávy Odboru městského 
plánování z roku 1999 nazvané „Vytvoření 

Zpětné ohlédnutí za minulým ročníkem 
Dopravních snídaní s Besipem (2014) 
z pohledu zpracovatele a průvodce vytipo-
vanými rizikovými místy, která tvořila náplň 
druhého bloku konferencí Dopravní snídaně 
s Besipem (2014), nabízí zajímavé pohle-
dy a postřehy na vnímání rizik z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu, na související 
komplikace nevztahující se vždy na nedosta-
tek fi nancí a také obdobnou problematiku 
rizikových míst jednotlivých krajů v rámci 
celé České republiky.

Cyklostezky
„uvnitř cesty“ / Inside Track
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lokality, nebo řešíme nehodové či kritické 
lokality s výrazně nižší prioritou, což je 
neefektivní. Osobně jednoznačně doporučuji 
implementovat nástroje směrnice 96/2008 ES 
do procesu výstavby a údržby komunikací 
nejen v rozsahu sítě TEN-T, což je ostatně i ze 
strany EC doporučováno.
Otázka: Na kterou stránku z oblasti bez-
pečnosti je potřeba se nejvíce zaměřit? (in-
frastrukturu, lidský faktor nebo vozidlo?)
J. Frič: Problematika bezpečnosti silničního 
provozu je značně multidisciplinární a není 
řešením zaměření se pouze na jeden prvek 
systému. Vazby mezi jednotlivými prvky jsou 
velmi těsné a vzájemně se zákonitě ovlivňují. 
Je nezbytné řešit všechny tři oblasti. Lze však 
konstatovat, že vozidla jsou z pohledu vývoje 
v posledních desetiletích na velmi dobré 
úrovni aktivní i pasivní bezpečnosti, opatření 
v infrastruktuře jsou charakteru středně až 
dlouhodobého s dopadem na všechny uži-
vatele v daném místě. Jako nejslabší prvek se 
v současnosti jeví lidský faktor, který je rov-
něž z pohledu ovlivnitelnosti nejnáročnější.
Otázka: Jak vidíte vývoj dopravy v budouc-
nosti, řekněme za 20 let?
J. Frič: Doufám, že přístup a příklad někte-
rých zemí, jako je například Švédsko, Velká 
Británie, Finsko či Francie a další přispějí 
k tomu, že i ČR pojme bezpečnost silničního 
provozu jako svou skutečnou prioritu a nebu-
deme patřit do poslední třetiny nejnebezpeč-
nějších zemí EU 27. Bude samozřejmě nutné 
čelit výzvám s dopadem na bezpečnost, jako 
jsou neustálý nárůst mobility, autonomní 

systémy řízení atd. Přál bych si, aby i v ČR 
bylo kritérium bezpečnosti zařazeno jako 
standardní kritérium do procesů plánování, 
výstavby i údržby.
Otázka: Jste jedna z největších institucí 
ve svém oboru v ČR. Čím vším se zabýváte 
a jaké výstupy produkujete?
J. Frič: Centrum dopravního výzkumu v. v. i. 
je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou 
dopravní vědeckovýzkumnou organizací 
v působnosti Ministerstva dopravy (MD). 
Základním posláním CDV je výzkumná, 
vývojová a expertní činnost s celostátní pů-
sobností pro všechny obory dopravy, veřejný 
i komerční sektor a zajišťování servisních 
činností pro MD a další orgány a organizace 
státního, veřejného i soukromého sektoru. 
Otázka: Jakou úlohu podle Vás v bezpeč-
nosti hrají Dopravně bezpečnostní inspekce 
a audity?
J. Frič: Uvedené dva nástroje směrnice „In-
frastruktura“ považuji za efektivní a důležité 
nástroje pro zvýšení úrovně bezpečnosti 
silničního provozu. Bezpečnostní audity jsou 
svým způsobem proaktivním opatřením, kdy 
zjišťujeme a pokud možno i odstraňujeme 
nebezpečná místa, prvky či jejich kombinace 
ještě v průběhu návrhu, tvorby projektové 
dokumentace. Uplatnění tohoto postupu je 
tudíž značně efektivní. Bezpečnostní inspekce 
jsou již nástrojem provozním, kdy bezpeč-
nostní auditor či tým prochází pozemní 
komunikaci a systematicky zaznamenává dle 
metodiky Bezpečnostní inspekce pozemních 
komunikací (121/2013-520-TPV/1) nedostat-
ky a následně zpracuje zprávu.

Otázka: S jakými problémy se nejčastěji 
potýkáte při Vaší činnosti?
J. Frič: V oblasti aplikovaného výzkumu 
a vývoje zaměřeného na bezpečnost silnič-
ního provozu čelíme zejména nešťastnému 
nastavení zdrojů pro tento typ výzkumu. Bez-
pečnost silničního provozu je multidiscipli-
nární problematikou a není snadné ji zařadit 
mezi ostatní odbornosti. Jedním z hlavních 
důvodů je skutečnost, že dobře realizovaný 
výzkumný projekt pokud jsou navíc jeho vý-
sledky uplatněny v praxi, nepřináší zpravidla 
nová pracovní místa, není cílem nový výro-
bek či prototyp, ale jedná se o výsledky mající 
vliv na počet a závažnost dopravních nehod. 
Tato skutečnost často není ve výzkumných 
programech dostatečně či vůbec refl ektována. 
Podotýkám, že celospolečenské ztráty dosa-
hují ročně výše téměř 53 mld. Kč.
Otázka: Je z Vašeho pohledu možné rapid-
ně zvýšit bezpečnost na našich silnicích? 
Pokud ano, co je potřeba proto udělat a jaké 
instituce je potřeba do této problematiky 
zapojit?
J. Frič: Cest ke zvýšení bezpečnosti je 
bezpochyby celá řada. Ovšem při zachování 
udržitelné mobility bychom měli postupo-
vat systémově a se zohledněním zkušeností 
z vyspělých zemí. Bezpečnosti nepřispěje ani 
zvýšení povolené hladiny alkoholu v krvi pro 
řidiče ani zvýšení maximální povolené rych-
losti. To se již opakovaně prokázalo v řadě 
zemí a nelze předpokládat, že by ČR byla 
výjimkou. Dle mého názoru je v prvé řadě 
nutné zrevidovat a znovu nastavit systém 
řízení BESIP na národní úrovni, což ostatně 
vyplývá i z vyhodnocení Národní strate-
gie bezpečnosti silničního provozu. Dále 
je potřeba zajistit funkční Radu vlády pro 
bezpečnost silničního provozu. Poté by mělo 
následovat systematické zavádění opatření 
uváděných v NSBSP, implementace výsledků 
výzkumu a zajištění účelově vázaných zdrojů 
pro realizaci uvedených opatření.

Děkuji za rozhovor.
-red-

ROZHOVOR Pokračování ze str. 1

BEZPEČNÝ ODSTUP
Značka č. V 16 vyznačuje doporučenou vzdálenost pro vozidla jedoucí za sebou za příz-
nivých dopravních a povětrnostních podmínek. Zpravidla doplněné o informativní tabuli 
zohledňující souvislost vodorovného značení a rychlosti.

PŘEJEZD PRO CYKLISTY
Stezky pro cyklisty a silnice se mohou křížit. Takové místo, kde stezka pro cyklisty protíná 
silnici, se nazývá „přejezd pro cyklisty“. Obdobně jako přechod pro chodce, slouží přejezd 
pro cyklisty k přejetí cyklistů na druhou stranu silnice. Na silnici je takovéto místo vyznačeno 
vodorovnou dopravní značkou. Ta má podobu čtverců nastříkaných bílou barvou na silnici, 
vyznačují na ní jízdní pruh pro jízdu cyklistů. Na přejezdu pro cyklisty se stejně jako na cyk-
lostezce jezdí vpravo. Na přejezdu pro cyklisty nemá cyklista žádná zvýhodnění a musí dát 
vždy přednost v jízdě všem.

D O P R A V N Í  „ O P Á Č K O “
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cest bezpečných pro cyklisty: Strategie pro 
zlepšení bezpečnosti kol“ začal New York 
stavět kilometry cyklo-pruhů, oddělených od 
jízdních pruhů pro auta, s mnoha plastovými 
fl exibilními sloupky (patníky). Nyní je v New 
York City více než 250 kilometrů jízdních 
pruhů pro cyklisty. Dosáhli tam pozoru-
hodného zlepšení v bezpečnosti. Na cestách 
s jízdními pruhy pro cyklisty se stalo o 40 % 
méně nehod cyklistů končících smrtí nebo 
vážným zraněním, oproti cestám, které tyto 
chráněné pruhy nemají. 
 V roce 2010 Washington DC následoval 
New York a otevřel síť chráněných cyklis-
tických pruhů. Trend směřující k budování 
chráněných jízdních pruhů pro kola a ke 
zvýšení bezpečnosti cyklodopravy se pak pře-
stěhoval i na západ do Chicaga, kde byl v roce 
2011 postaven pruh pro cyklisty na Kinsie 
Street. Odbor dopravy města Chicago zjistil, 
že přidáním sloupků a přemístěním parko-
vacích míst mimo jízdní pruhy pro cyklisty 
bude schopen nabídnout cyklistům takový 
druh zážitku z dopravy ve městě spojený 
s bezpečností, který většina cyklistů hledá.

Potenciální konfl ikt s předpisy
 Dopravní předpisy v USA se řídí „Manuá-
lem pro jednotné dopravní zařízení (MUT-
CD)“, ve kterém je řečeno, že by nemělo 
docházet k oddělení pruhů pro cyklisty 
od souběžných jízdních pruhů pro vozidla 
pevnými objekty. Použitím pevných objektů 
bezprostředně sousedících s dráhou cyklisty 
se vytváří kolizní potenciál pro cyklisty. 
Kromě toho může zvýšený počet pevných 
objektů překážet vozidlům při zatáčení vpra-
vo při souběhu s jízdním pruhem pro kola. 
Zvýšený počet zařízení používaných 
k vymezení pruhů pro cyklisty může 
také způsobit problémy v čištění 
a údržbě těchto pruhů.
 Nicméně k oddělení cyklodopravy 
se mohou použít i fl exibilní plastové 
sloupky, pro které existuje mnoho vý-
hod použití. Modely fl exibilních plas-
tových sloupků vyvinuté v posledních 
letech mají extrémně vysokou úroveň 
odolnosti, což má za následek velmi 
nízkou potřebu údržby. 
 Manuál v USA bohužel nedrží 
krok s vývojem trendů v cykli-
stice a není aktualizován, navíc 
ani neobsahuje ustanovení, která umožňují 
použití bezpečnostních vylepšení, jako jsou 
fl exibilní plastové sloupky. Také jsou v něm 
mnohem méně defi novány chráněné jízdní 
pruhy pro kola a samotné cyklostezky. Z toho 

důvodu Federal Highway Administration 
(FHWA) - agentura v rámci amerického 
ministerstva dopravy, v září 2014 oznámila, 
že vyvíjí své vlastní pokyny pro navrhování 
a vytváření chráněných jízdních pruhů pro 
cyklisty a nebude čekat na změny MUTCD. 
Vydání příručky FHWA povede zcela jistě ke 
zvýšení bezpečnosti pro cyklisty po celých 
Spojených státech. 
 Chráněné jízdní pruhy pro cyklisty jsou 
budoucností pro zastavěná městská centra, 
kde není prostor nebo možnost umístit 
oddělenou cyklostezku. Přidání fl exibilních 
sloupků k oddělení cyklostezek a přemís-
tění parkovacích míst vně vyhrazeného 
pruhu pro kola poskytne cyklistům větší 
bezpečí.
 V rámci tohoto článku musíme dodat, 
že i ve městech České republiky se řeší 

obdobné problémy s cyklodo-
pravou, která stále více narůstá. 
Oddělené cyklostezky jsou 
zcela jistě budoucností i v České 
republice. Je ale nutné se poučit 
ze zkušeností jiných zemí a nebát 
se využít nových technologií ke 
zvýšení bezpečnosti v cyklodo-
pravě a dopravě obecně. Také 
je nutné přemýšlet do budouc-
na a postupně naši legislativu 

upravovat tak, aby byla 
schopna akceptovat použití 
těchto nových technologií 
v dopravě. To už je ale 

samozřejmě námět na jiný článek.

Použit článek: 
Intertraffi  c world.- 2015 Showcase, Inside 
Track

Více informací získáte např. na těchto odka-
zech: 
https://vimeo.com/71290448
http://viewer.zmags.com/
publication/22d7bb29#/22d7bb29/2

-red-

Cyklostezky „uvnitř cesty“ / Inside Track
Pokračování ze str. 1

Flexibilní plastové sloupky – 
PEXCO Flexi - Guide FG 300

navštivte 
www.dopravnisnidane.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROČNÍKEM DOPRAVNÍCH SNÍDANÍ

Ve spolupráci především s dopravními inženýry a vrchními komisaři 
Odboru služby Policie ČR, dále pak s krajskými koordinátory Besip 
a případně se zástupci kraje, města či obce bylo během celého cyklu 
Dopravních snídaní v roce 2014 prezentováno 73 rizikových míst či 
úseků. Z pohledu strohé a základní statistiky, vztahující se na zmíně-
ných 73 rizikových lokalit, došlo na těchto místech za posledních pět 
let k 1 993 nehodám evidovaných Policií ČR. Těchto téměř dva tisíce 
nehod mělo za následek 942 lehce zraněných osob, 281 těžce zraně-
ných a 87 usmrcených osob. Z uvedeného statistického celku nelze vy-
tvořit generalizované interpretace, a to z důvodu různorodosti specifi k 
jednotlivých lokalit, které tvořila například úzce vymezená místa (pře-
chody pro chodce, křižovatky, směrový oblouk), nebo delší úseky silnic 
(extravilánové úseky, průtahy obcemi). Každá skupina lokalit (úseků) 
je reprezentována odlišnými riziky pro bezpečnost silničního provozu, 
vycházejícími z významu a uspořádání lokality, s čímž souvisí hlavní 
nebo nejčastější příčiny nehod, chování účastníků provozu v daném 
místě a také nároky na požadavky pro opatření ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu.

I přesto byly u obdobných míst často shledány podobné problémy 
mající vliv na nehodovost, případně zvýšené riziko vzniku doprav-
ní nehody. Takovou skupinou byly například přechody pro chodce 
s nevhodným uspořádáním, především délkou, kombinované s dalšími 
aspekty jako autobusové zastávky, významný tah, křižovatka nebo 
začátek obce. V rámci současné normy jsou tyto přechody nepřípustné 
a tvoří tak pozůstatky dřívějších benevolentních předpisů, které jsou 
ovšem v dnešní době z hlediska bezpečnosti chodců značně rizikové.

Další společným prvkem zvyšujícím riziko dopravních nehod bylo 
omezené nebo nejasné směrové vedení komunikace, zapříčiněné 
v polovině případů absencí základní vodících prvků komunikace 
(vodící čáry, směrové sloupky nebo odrazky), následované nedostateč-
ným včasným upozorněním na směrové změny trasy. Jedná se přitom 
o základní vybavení pozemních komunikací, jehož funkčnost má být 
zajišťována pravidelnou údržbou. Při zajištění základního vybave-
ní, s včasným informováním pomocí svislého značení a s kontrolou 
protismykových vlastností vozovky především v obloucích menších 
poloměrů, značně klesne riziko dopravních nehod v těchto místech.
Absence vodorovného dopravního značení provázela také další skupi-
nu prezentovaných rizikových míst tvořenou úrovňovými křižovatka-
mi zpravidla rozlehlejších půdorysných rozměrů, díky čemuž nebylo 
možné jednoznačně určit rozhraní hlavní a vedlejší komunikace, 
případně vymezit pohyb v křižovatce především při odbočování. 
V souboru prezentovaných křižovatek nebyla absence značení zpra-
vidla hlavním problémem, obvykle ovšem přispívala značnou měrou. 
Očekávaným problémem řešených křižovatek byly hlavně rozhledové 
poměry omezené geometrickým uspořádáním větví, vycházející z his-
torického vedení ať už v zástavbě, nebo v extravilánu. Kromě rozhledu 
vzniklo úskalí na křižovatkách z důvodu změny dopravního významu 
jednotlivých větví například výstavbou obchvatů, rychlostních silnic 
nebo dálnic, případně zón průmyslu nebo k bydlení. V několika 
případech byla pozornost věnována také rizikům křižovatek, které byly 
realizovány v nedávné době (max. 5 let) a od začátku svého zprovozně-
ní vykazovaly zvýšenou nehodovost. V těchto případech by provede-
ním Auditu bezpečnosti pozemních komunikací v jednotlivých fázích 
dokumentace určitě došlo k identifi kaci rizik plynoucí z geometrie 
křižovatky.

Nebezpečné uspořádání přechodu pro chodce Chybějící vodorobné značení křižovatky

Pokračování ze str. 1
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROČNÍKEM DOPRAVNÍCH SNÍDANÍ

Nebezpečné pevné překážky byly také průvodním jevem rizikovým 
lokalit ve většině krajů, zastoupené především vzrostlými stromy, ne-
bezpečným konstrukčním řešením čel propustků kolmých k hlavnímu 
jízdnímu směru a také masivních konstrukcí např. mostů, objektů. 
Součástí řešených rizikových míst byla také problematika střetu 

motocyklistů s pevnými překážkami tvořené svodidly. Ve všech krajích 
existují oblíbené trasy motocyklistů, které jsou preferovány a hojně 
využívány. A i v těchto trasách se z pohledu motocyklistů nacházejí 
rizikové svodidlové systémy, které navíc fi gurují ve statistikách jako 
typ pevné překážky při střetech motocyklistů s pevnou překážkou, 
většinou s následky na zdraví.

Dalším několikrát se vyskytujícím jevem byla dočasná řešení, pří-
padně neměnné stavy z důvodu předpokládané realizace souběžných 
komfortních komunikací. Ve dvou případech vzniklo rizikové místo 
s větším zastoupením nehod na provizorním propojení nové komuni-
kace v nové trase s původní, vystavěné v minimalistických návrhových 
parametrech (šířka, návrhová rychlost) s předpokladem co nejkratšího 
využívání s následným odstraněním. Avšak vlivem různých okolností 
nebylo dosud započato s navazujícími úseky a provizorní spojky dál 
představují riziko, přičemž jakékoli úpravy nepřipadají v úvahu z dů-
vodu plánovaného pokračování. V podobném duchu bylo v polovině 
krajů rozporováno provedení opatření z důvodu plánované výstavby 
nové komunikace adekvátních parametrů, po jejichž zprovoznění 
dojde ke snížení významu stávající rizikové komunikace. Ovšem při 
otázce časového výhledu nepadla nikdy jednoznačná a uspokojivá 
odpověď.

Pochopitelným kritériem pro přijetí navrhovaných a diskutovaných 
řešení byla jejich fi nanční náročnost - ať už z hlediska výše investice, 
efektivnosti, či nároků na provoz a údržbu. Každopádně nelze tvrdit, že 
se jednalo o jedinou překážku pro realizaci opatření ke snížení rizika 
dopravních nehod a jejich následků. Jednou z bariér se v několika 
případech projevilo majetkové uspořádání, buď ve formě zásahu do 
soukromého vlastnictví, které má ovšem vliv na bezpečnost (rozhledy, 
vjezdy na komunikaci), nebo ve formě příslušnosti opatření (správce 
vs. obec). Během konferencí jsme se také setkali se snahou přenesení 
vlivu na nehody připisovanému stavu komunikace na faktor lidský 
(porušování pravidel silničního provozu). Ačkoli vliv lidského faktoru 
nelze při nehodách nikdy vyloučit, byly u takových úseků vždy nale-
zeny problémy ve stavu infrastruktury. Nelze také opomenout bariéry 
při snahách o zvýšení bezpečnosti vyvolané mezi odbory samospráv 
(životní prostředí, památkáři, územní plánování, doprava). 

Jakkoli se mohou poslední dva odstavce jevit jako pesimistické 
z pohledu snahy zvýšit bezpečnost silničního provozu v rizikových 
místech, je mou povinností napsat, že máme odezvu ohledně pokro-
ku v přípravě či přímo provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti 
v lokalitách prezentovaných v rámci cyklu Dopravních snídaní (2014). 
V těchto případech je nutno vyzdvihnout snahu a vůli změnit rizikový 
stav komunikací, které skrze diskuzi a dialog mezi zástupci dotčených 
institucí následně vedou k řešení a realizaci takovýchto opatření. Proto 
také vkládám do dalšího ročníku cyklu Dopravních snídaní naději pro 
nalezení společných směrů pro řešení rizikových míst v jednotlivých 
krajích, tvořících odrazový můstek pro realizaci opatření ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu.

Omezený rozhled v křižovatce v kombinaci s nevhodným úhlem křížení

Pevné překážky v blízkosti komunikací (vzrostlé stromy)

Nebezpečné propustky v blízkosti významné komunikace

Dočasné napojení staré a nové trasy komunikace
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Místa pro přecházení
 Zabývala jsem se v ŘSD ČR spolu s dalšími 
kolegy 30 let tvorbou a připomínkováním 
technických předpisů pro projektování pozem-
ních komunikací (s výjimkou mostů a tunelů).  
Poznatky ze zahraničních zkušeností a před-
pisů, výzkumných úkolů a sledování chování 
účastníků silničního provozu byly do těchto 
základních předpisů postupně zapracovány 

tak, aby se (pokud možno) optimálně vyvážila hlediska bezpečnosti 
i plynulosti provozu jak motorových vozidel, tak ostatních účastní-
ků.  Proto byly postupně upraveny všechny normy pro projektování 
i z hlediska pohybu chodců a cyklistů (zejména ČSN 73 6110 Projekto-
vání místních komunikací) a byly revidovány i navazující předpisy. Při 
úpravě předpisů byly, kromě jiného, z důvodu bezpečnosti zkráceny 
délky přechodů pro chodce, bylo doporučeno vkládání středních 
dělicích ostrůvků tak, aby byly odděleny alespoň jízdní směry a chodec 
musel sledovat jen jeden z nich a  mezi nimi se mohl bezpečně zastavit. 
Byly doplněny  základní podmínky dostatečného rozhledu a osvětlení
 Veřejnost a bohužel i někteří pracovníci odborů dopravy a  Policie 
ČR preferují umístění přechodů všude! Tento trend je nesprávný, 
podporuje nekázeň a to nejen řidičů, ale zejména chodců. Přechody 
pro chodce mají opodstatnění jen na místech s velkou intenzitou jak 
automobilové dopravy, tak i chodců. Řada přechodů pro chodce (např. 
v obci na každé křižovatce), na kterých řidič vidí chodce 1x za měsíc či 
vůbec ne, významně  znevažuje závažnost  přechodů pro chodce jako 
místa, kde chodci přecházejí. Řada přechodů pro chodce, a to i jen 
přes dva jízdní pruhy, je řízena SSZ. Výsledkem je, že řidiči stojí před 
prázdným přechodem, protože chodec si zmáčkl tlačítko, ale přešel 
dávno před tím, než mu naskočil zelený signál, protože žádné vozidlo 
nejelo. Takové přechody pro chodce snižují výrazně plynulost provozu, 
zlobí řidiče i chodce a výrazně podporují nekázeň zejména chodců. 
 Uznávám, že je dost obtížné vysvětlit laické veřejnosti a bohužel čas-
to i zastupitelům, proč je výhodnější návrh místa pro přecházení oproti 
„jisté“ bezpečnosti na přechodu pro chodce.  Problém je právě v tom, 
o čem se zmínil Ing. Vafek. Televize NOVA a i ostatní sdělovací pro-
středky udělaly (na naše poměry) neobvykle rozsáhlou kampaň před 
změnou pravidel silničního provozu právě v tom smyslu, že chodec má 
„na přechodu přednost“. Jak už to u zkrácených zpráv sdělovacích pro-
středků bývá, už neuvedly, že chodec přesto nesmí vstoupit na přechod 
kdykoliv.  V § 54 odst. 3 zákona provozu je uvedeno: Chodec nesmí 
vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně 
před blížícím se vozidlem. Je tedy logické, že chodec může vstoupit 
na přechod (a úplně shodně na místo pro přecházení) jen tehdy, je-li 
vozidlo v takové vzdálenosti, aby řidič stačil zastavit (to platí samozřej-
mě také pro místo pro přecházení). Jestliže chodec vstoupí na přechod 
v okamžiku, kdy už řidič zastavit nemůže, pak je sebevrah. Ustanovení 
„o přednosti chodců na přechodu“ znamená v dopravně vzdělaných 
zemích, že vidí-li řidič chodce stát nebo přicházet k přechodu pro 
chodce, tak mu dá přednost (ukáže, přibrzdí, zastaví). Obdobně to 
však v těchto vyspělých zemích  také funguje u míst pro přecházení. 
 K tomu uvádím krátkou historku z USA. V centru San Diega jsme 
s kolegou potřebovali přejít šestipruhovou komunikaci (průtah dálnice 
vedoucí po celém západním pobřeží USA z Mexika do Kanady) – tedy 
komunikaci významnou, páteřní, velmi dopravně zatíženou. Chtěli jsme 
přejít na vyznačeném přechodu pro chodce řízeném SSZ. K přechodu 
jsme došli v okamžiku, kdy na signálu naskočilo blikající Don´t walk. 
Zůstali jsme tedy ukázněně stát. Na „červený“ signál v hlavním směru 
zastavilo před tím v jízdním pruzích cca 200 vozidel. Čekali jsme tedy, 
že se rozjedou. K našemu překvapení se nikdo (!) nerozjel, ani nikdo (!) 
netroubil, ani nikdo (!) si nedělal na čelo kolečka. Mezitím  naskočilo 
neblikající Don´t walk.  Usoudili jsme, že mají volno vozidla na směrové 
šipky z přístavu a z obchodního centra a čekali jsme „na zelenou“. Nikdo 
však nejel. Kolega najednou řekl: „Oni snad neodjedou, dokud nepře-
jdeme.“ Tak jsme se odvážili a představte si, že jsme opravdu přešli celý 

šestipruh až na druhý chodník – na „ červenou“! Nikdo se nerozčiloval, 
nikdo nám neukazoval, ať se pohneme, že jsme úplně blbí. A vozidla se  
postupně rozjela, až když jsme oba byli až na druhém chodníku. Při-
padala jsem si, jak na jiné planetě. V Praze, pokud naznačíte, že chcete 
přejít, např. potřebujete dojít na nástupní ostrůvek, kam právě přijíždí 
vaše tramvaj, tak se můžete spolehnout, že Vás pustí až řidič posledního 
vozidla v koloně.  
 Bohužel se zatím nepodařilo zorganizovat kampaň na vysvětlení 
a podporu míst pro přecházení, protože pokud se tématu nechopí sa-
motní novináři, tak je téma nezajímá.  A bohužel BESIP v tomto směru 
také nebyl zatím nijak aktivní (alespoň o žádné aktivitě nevím – se 
žádným šotem jsem se nesetkala). 
 Proto zřejmě stále ještě nebyl širší veřejností správně pochopen 
termín Místo pro (bezpečné!) přecházení.  Má to být místo, kde se cho-
dec bude cítit (podstatně) bezpečněji než kdyby přecházel v jiné části 
přilehlého úseku komunikace a sám pro svou bezpečnost toto místo 
k přecházení použije (ze své vůle si i zajde).  To znamená, že je místo 
viditelně upraveno tak, aby přecházení bylo opravdu bezpečnější.  
Především je umístěno v přehledném úseku komunikace s dosta-
tečným rozhledem a v místě, které je dobře osvětleno veřejným 
osvětlením. Dále je vybaveno podpůrnými prvky, aby se zkrátila 
souvislá délka přecházení v jízdním pásu.  Na komunikacích, kde 
je zákaz parkování a řidiči mohou vidět na chodce na chodníku je 
vhodné navrhnout střední dělicí ostrůvek, aby měl chodec možnost 
se zastavit mezi jízdními pruhy a aby se přecházelo snadněji oso-
bám s kočárky, na vozíku apod.  (většinou to bývají komunikace více 
zatížené dopravou). Naopak vysazené chodníkové plochy jsou vhod-
nější tam, kde je povoleno podélné parkování, aby chodec vcházel 
do vozovky v místě, kde on vidí přijíždějící vozidla a řidiči vidí 
jeho.  V obou případech musí být  zešikmené obrubníky. Důležité je 
právě to zkrácení nutné délky přecházení a  bezpečnější je rozdě-
lení komunikace na dva jízdní směry tak, aby chodec mohl sledovat 
vozidla přijíždějící jen z jednoho jízdního směru a pak se mohl zastavit 
a sledovat druhý jízdní směr. Aby tedy mohl přejít rychle, dokud se 
dopravní situace příliš nezmění nebo věděl, kde se může bezpečně za-
stavit a znovu zhodnotit dopravní situaci. Tam, kde je komunikace dost 
široká,  lze samozřejmě navrhnout i vysazenou chodníkovou plochu i 
ostrůvek.  V úsecích, které jsou úzké, je vhodné navrhnout alespoň ten 
nejužší ostrůvek a může být provedený  i jen vodorovným dopravním 
značením. (Tak to mají např. v Maďarsku na průtazích silnic I. třídy 
obcemi a řidiči tyto ostrůvky bez problémů objíždějí). Místa, která 
nemají prvky  umožňující chodci popsané chování – nejsou místy 
pro přecházení. 
 Místo pro přecházení není vyznačeno jako přechod ani svislým, 
ani vodorovným značením. Má se navrhovat tam, kde je intenzita 
pěšího provozu nižší a nízká. To, že místo není vyznačeno dopravním 
značením pro přechod pro chodce v první řadě upozorňuje chodce, že 
není na přechodu pro chodce – přijíždějící vozidla mu tedy nemusí dát 
přednost a on sám se musí o svou bezpečnost postarat tím, že se řádně 
rozhlédne a vstoupí do vozovky jen v případě, že přijíždějící vozidlo 
je v dostatečné vzdálenosti – je tedy pozornější – aktivně musí dbát 
o svou bezpečnost.
 K tomu poznámka o přecházení chodců: Chodec poměrně spolehlivě 
odhadne možnost přejít jeden směr jízdy, ale sleduje-li tento směr, pak 
nevidí vozidla přijíždějící z druhého směru jízdy. Jakmile otočí hlavu je 
schopen sledovat a posoudit situaci v druhém jízdním směru, ale přestá-
vá sledovat vozidla v prvním směru jízdy a také není schopen odhad-
nout, kde je střed vozovky – pokud ten není vyznačen VDZ. Zastaví tedy 
podle svého odhadu a je-li odhad špatný, pak je vozidlem sražen. Řidič 
dobře vidí (odhadne) střed vozovky (místo vhodné k zastavení  chodce) 
a předpokládá, že se tam chodec zastaví. Nepředpokládá, že se chodec, 
který se na jeho vozidlo před tím díval a ví o něm, zastaví třeba 1 m před 
středem vozovky právě na úrovni  levého boku jeho vozidla, když má čas 
na „bezpečný střed“ dojít. Jenomže chodec zastaví až v době, kdy řidič již 
nestačí na tuto neodhadnutou chybu chodce zareagovat. (Podrobněji viz 
článek v SO č. 11/2013). 

Ing. Zora Šachlová

KOMENTÁŘ k článku „Přechody pro chodce“ 
v Dopravním kurýrovi 2/2014 
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PeelJet System 
Pro potřeby zlepšení či obnovy protismykových vlastností vozovek 
na úsecích, které jsou hodnoceny mnohdy jako havarijní, nabízíme 
šetrnou a zároveň progresivní technologii PeeJet postavenou na využití 
energie vodního paprsku. 

Při srovnání s destruktivními metodami je na straně zdrsňování vod-
ním paprskem zejména šetrnost k povrchu vozovky, čistý a ekologický 
provoz, bezprašnost, nízká úroveň hlučnosti, celkový komfort při 
provádění prací a její rychlost. Neopomenutelným argumentem je 
minimalizace uzávěr na komunikacích. Nevyužívají se žádná abraziva 
ani aditiva. Jen voda. 

Oproti jiným technologiím vodní paprsek využívající má několik zjev-
ných výhod, které umožňují operátorovi při práci precizně přizpůsobit 
postup prací kvalitě povrchu i požadavkům. Zjevnou výhodou je velký 
počet vysokotlakých trysek a jejich rozmístění. Až 84 trysek několika 
průměrů je hustě rozmístěno na rotujícím kotouči oproti rotujícím 
lištám s malým počtem trysek u jiných technologií. Zásadní je také šíře 
pracovního záběru stroje až 2,2 m, která zajišťuje nejen produktivitu 
práce, ale povrch se homogenizuje a následné měření součinitele tření 
Fp vykazují minimální rozptyl.

PeelJet je technologie, která dokáže při vhodném nastavení částečně 
obnovit makrostrukturu a  plně obnovit mikrostrukturu. Dokáže zlep-
šit 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, 
což potvrzují dlouhodobá sledování povrchů vozovek v tunelech po 
ošetření. 

Zlepšení protismykových vlastností vozovek je možné
Společnost Značky Morava a. s. se věnuje inovacím ve všech oblastech svého působení. Reaguje na aktuální problematická témata bezpečnos-
ti dopravy inovacemi a vlastním vývojem. 

Jednou z oblastí, ohledně které se vedou delší dobu odborné diskuze, jsou špatné smykové vlastnosti povrchů vozovek. Značky Morava a. s. 
se do hloubky problematice zlepšování smykových vlastností vozovek věnují. Reagujeme na statistiky poukazující na mnohdy havarijní stav 
povrchů komunikací i na potřeby zvýšení drsnosti na nebezpečných úsecích a aktivně se účastníme odborných diskuzí. 

Frostgrip - protinámrazová a protiskluzová úprava
Nejnovějším výstupem vlastního vývoje společnosti Značky-
Morava a. s. v oblasti zlepšování povrchů vozovek je patentovaný 
protinámrazový a protismykový systém FrostGrip. FrostGrip je 
bezpečnostní povrchová úprava vozovky eliminující vlivy ledových 
jevů na bezpečnost provozu. Povrch vozovky se systémem FrostGrip 
vytváří časovou prodlevu pro provedení zimní údržby.  Díky hlubší 
makrostruktuře se opožďuje vznik nebezpečné námrazy i vznik náledí. 
Kritickými místy pro aplikaci systému jsou zejména vozovky na mos-
tech, nájezdových a sjezdových rampách křižovatek či úseky v okolí 
vodních toků.

Námrazové jevy (ledovka, náledí, námraza) se většinou vyskytují 
při teplotách vzduchu od +3 do -12 °C. Voda mrzne jen při teplotě 
pod bodem mrazu, ale povrch země a předměty na něm mohou být 
chladnější než vzduch. Mostní konstrukce mají odlišnou tepelnou 
akumulaci a vodivost oproti přiléhajícímu zemnímu tělesu a vlivem 
proudícího vzduchu pod konstrukcí i vlivem odpařování vzdušné 
vlhkosti z konstrukce jsou chladnější. Nejčastěji namrzají vozovky na 
ocelových mostovkách.

FrostGrip zvyšuje drsnosti povrchu nad standardně požadovanou 
hodnotu Fp ≥ 0,6 a tím snižuje nebezpečí smyku při vznikajícím ná-
ledí. Vytvořením makrostruktury v rozsahu 0,3 – 4 mm snižuje riziko 
smyku vozidla nejen při namrzání, ale i za mokra, kdy dochází k lepší-
mu odvodu vody mezi komunikací a pneumatikou než na neošetřené 
vozovce. 

Zlepšením makrostruktury povrchu způsobujeme nesourodost 
námrazy. Vznikající námraza je zároveň méně konzistentní, nežli na 
hladkém povrchu, a projíždějícími vozidly je díky ostrosti struktury 
lépe narušována. 

FrostGrip omezuje množství a hustotu vodní mlhy vznikající za vlhka, 
omezujeme vznik aquaplaningu. Díky aplikaci systému FROST GRIP 
Je zapotřebí větší množství vody, než vznikne souvislá vrstva a celistvá 
hladina.

Opticky upozorňuje řidiče na nebezpečí možnosti vzniku námrazy.  
Systém FROST GRIP se aplikuje v modré barvě, která je již zakotve-
na v řidičům známém dopravním značení upozorňujícím na možné 
nebezpečí – modré dopravní knofl íky, modré směrové sloupky, modré 
odrazky ve svodidlech. Optické plošné upozornění systému FrostGrip 
je mnohonásobně účinnější.  Systém FROST GRIP je navíc vždy dopl-
něn symbolem A24 náledí přímo na ploše úpravy. 

Společnost Značky Morava a. s. je dlouhodobým partnerem při 
hledání cest k větší bezpečnosti na komunikacích nejen správcům 
komunikací, ale i BESIPu, Policii ČR i vývoji se věnujícím institucím. 
Nabízíme letité zkušenosti a silné technologické zázemí pro převedení 
teoretických poznatků 
do praxe. 
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NOVINKY ZE 
SVĚTA DOPRAVY
Detekční videosenzory k přechodům 
pro chodce
FLIR C-Walk / Safe Walk / Safe-2-Walk
Přechody pro chodce řízené světelnými 
signály jsou v České republice v hojné míře 
osazovány tlačítky pro chodce. Každý z nás 
jistě zná situaci, kdy chodec přistoupí k 
přechodu, na semaforu zmáčkne tlačítko 
a čeká, až se na semaforu rozsvítí „signál pro 
chodce se znamením Volno“. Technologie už 
ale postoupily zase o krok dále a tlačítka pro 
chodce můžeme dnes nahradit detekčními 
video senzory, které jsou schopny automa-
ticky chodce detekovat. Představme si tedy 
senzory FLIR.

Senzory FLIR jsou vyvinuty k detekci chodců, 
ale hlavně ke zvýšení bezpečnosti a efektivity 
na světelných křižovatkách a přechodech pro 
chodce. Senzory při detekci chodců umož-
ňují dynamicky a automaticky řídit světelná 
signalizační zařízení a výstražná světla. Jsou 
schopny např. řídit i osvětlení komunikace 
nebo samotné osvětlení přechodu.

Senzor FLIR se skládá z videokamery a de-
tektoru v jedné technologii. Senzor využívá 
předdefi novaných detekčních zón („virtuál-
ních očí“). Jakmile chodec vstoupí do předem 
defi nované zóny, detektor odešle signál 
a umožní tak aktivaci světelných signálů.

• FLIR C-Walk – slouží k detekci přecházejí-
cích chodců
• FLIR SafeWalk – slouží k detekci čekají-
cích chodců a chodců blížících se ke kraji 
chodníku
 
Detekce chodců pro řízení světelného 
signalizačního zařízení – semaforu
Snímače přítomnosti chodců FLIR jsou 
bezpečnější a účinnější alternativou než 
stisknutí tlačítka chodcem u přechodu. Vý-
zkum ukázal, že 70% chodců přechází silnici, 
aniž by po stisknutí tlačítka čekali na zelené 
signální světlo. To má za následek přerušení 
dopravního toku a mohou se tak zbytečně 
tvořit dopravní zácpy. Snímače FLIR sníží 
potřebu vyvolání „zelené“, protože chodci 
již nemusí na přechodu déle čekat. Jakmi-
le chodec přechází přes přechod, detektor 
prodlouží červený světelný signál pro vozidla 
s cílem umožnit chodcům bezpečný průchod. 
Krátký časový interval pro bezpečný přechod 
je častým nešvarem našich přechodů, kdy již 
v půlce přechodu chodci naskočí „červená“.

Detekce chodců pro aktivaci výstražných 
světel
Varovná světla mohou účinně zvýšit infor-
movanost řidiče a omezit rizika pro přechá-
zejícího chodce. Neustále blikající výstražné 
signály mají nižší efekt bezpečnosti, protože 
řidiči nedostávají skutečný podnět ke zpoma-
lení a k větší obezřetnosti při řízení. C-Walk 
a SafeWalk jsou účinnější, protože aktivují 
varovná světla, např. osvětlení na silnici nebo 
blikající majáky, pouze tehdy, když chodci 
vstoupí do předem defi nované detekční zóny.

Detekce chodců pro osvětlení přechodu pro 
chodce
Safe-2-walk je integrované řešení kombinující 
v silničním provozu osvědčené C-Walk nebo 
SafeWalk video senzory s LED výstražnými 
světly. Předem defi nované detekční zóny 
Safe-2-Walk aktivují na silnici LED světla po-
dél přechodu pro chodce, jakmile je chodec 
v jejich dosahu. Typ a počet používaných ob-
razových snímačů je různý a záleží na situaci 
konkrétního přechodu.

Výstražná světla zlepšují informovanost 
řidičů o chodcích tak, aby mohli snížit 
rychlost ještě dříve, než se přiblíží k pře-
chodu, čímž se zabrání nehodám a ztrátě 
lidských životů.

Více informací naleznete na 
http://www.fl ir.co.uk
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