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Už šestým rokem mohou motoristé aktivně 
přispívat ke zlepšování stavu českých 
komunikací díky projektu nadace pojišťov-
ny Generali Výmoly.cz, nad nímž převzal 
záštitu BESIP. Prostřednictvím mobilních 
aplikací a stejnojmenného portálu pomáhají 
silničářům monitorovat stav českých silnic a 
upozorňují na výtluky či celé úseky, které je 
potřeba opravit.

„Téměř polovina ze zhruba šesti tisíc vý-
tluků, které motoristé od spuštění portálu 
Výmoly.cz nahlásili, je už opravena,“ říká 
Petr Čaník z Výmoly.cz to je podle něj 
nejlepší vizitka funkčnosti projektu. „Jen 
letos přidali motoristé přes tisícovku úseků, 
které budou potřebovat návštěvu silničářů. 
Více než třetina z nich je již opravena také,“ 
doplňuje Petr Čaník.

Letos motoristé mohou kromě výmolů nově 
upozorňovat také na nepřehledné železniční 
přejezdy a nebezpečná místa na silnicích.

Obcím je určena další novinka. Na své inter-
netové stránky si mohou pomocí jednodu-
chého odkazu umístit mapu obce napojenou 
na data projektu Výmoly.cz. Obyvatelům i 
veřejné správě tak mohou nabídnout nový 
komunikační kanál, jehož prostřednictvím 
mohou monitorovat stav silnic v obci a jejím 
nejbližším okolí.

Nejaktivnějším krajem loňského roku, který 
nejlépe pracoval s daty motoristů, se stalo 
hlavní město Praha. „Silničáři z metropo-
le opravili nejvíce nahlášených silničních 
úseků. Symbolickým oceněním jejich práce 
bude finanční dar ve výši sto

 

ZPRAVODAJSKÝ OBČASNÍK   ČÍSLO 3 / 2016

Otázka: Kdy a proč jste se začal zajímat 
o dopravu?
J. Cívka: Asi jako každý kluk už v útlém 
věku prostřednictvím autíček a vláčků. 
Profesně jsem se začal dopravou zabývat 
po svém příchodu do pojišťovny Generali, 
hlavně z pohledu bezpečnosti. Tato proble-
matika je s pojišťovnictvím úzce propoje-
na. Jedno z klíčových odvětví je pojištění 
motorových vozidel.
Vždy mne zajímalo a zajímá, jakými 

projekty bychom jako pojišťovna mohli 
přispět ke zvýšení bezpečnosti na českých 
silnicích.
Otázka:  Jakého největšího úspěchu jste 
během své kariery z hlediska dopravy a 
bezpečnosti dosáhl?
J. Cívka: Souvisí to právě s projekty, které 
Generali spustila a nadále realizuje pro-
střednictvím své nadace. První se jmenuje 
Pachové ohradníky, další Výmoly.cz.
Pachové ohradníky měřitelně přispívají ke 
snížení počtu střetů vozidel se zvěří. Jejich 
účinnost je až 80 procent. Předchází tedy 
škodám na zdraví a majetku a zároveň 
přispívá k ochraně životního prostředí. 
Výmoly.cz jsou stále významnějším ko-
munikačním kanálem mezi motoristy a 
silničáři, jimž nabízejí online monitoring 
stavu komunikací.
Velice mě těší, že oba dva projekty zaujaly 
laickou i odbornou veřejnost. Jsou totiž 
měřitelné. To je také jeden z důvodů, proč 
jsme za oba projekty získali hned několik 
českých cen za PR i ocenění na mezinárod-
ní úrovni.
Otázka: Na kterou stránku z oblasti 
bezpečnosti je potřeba se nejvíce zaměřit 
- infrastrukturu, lidský faktor nebo třeba 
technický stav vozidel? 
J. Cívka: Myslím, že se to nedá oddělovat. 
Všechny tyto faktory nějakým způsobem 
ovlivňují bezpečnost provozu.
Pokud jde o lidský faktor, je důležité osvě-
ta, edukace. V této oblasti skvěle funguje 

BESIP i další neziskové subjekty.
Infrastruktura je primárně v gesci minis-
terstva dopravy, které odpovídá za její stav, 
respektive řídí organizace, jejichž pracovní 
náplní je její údržba a zkvalitňování. I jim 
se práce zjevně daří, stačí porovnat stav 
komunikací a hustotu jejich sítě před 20 
lety a dnes.
Asi by nebylo od věci pokusit se zvrátit 
trend neustálého zvyšování průměrného 
stáří vozového parku, které u nás patří k 
nejvyšším v Evropě. Nová vozidla mají 
samozřejmě daleko účinnější bezpečnostní 
prvky, nemluvě o ekologických aspektech. 
Otázka: Jak vidíte vývoj dopravy v bu-
doucnosti, řekněme za 20 let?
J. Cívka: Je otázka, jestli budeme ještě 
potřebovat řidičský průkaz, vzhledem k 
tomu, jak intenzivně se pracuje na vývoji 
chytrých bezpilotních vozidel. Mě osobně 
by ale řízení asi chybělo.
Věřím ale, že ať už bude za volantem 
člověk, nebo bude vozidlo ovládat počítač, 
dál bude výrazně ubývat nehod a hlavně se 
minimalizují jejich následky. 
Že by vymizely úplně, toho se ale asi nedo-
čkáme. I počítače mají své mouchy. I když, 
nikdy neříkej nikdy …

Děkuji za rozhovor
-red-

Pozn.: Navazuje na článek OHLÉDNUTÍ ZA 
1. ČTVRTLETÍM DOPRAVNÍCH SNÍDANÍ 
V ROCE 2016, který je zveřejněn v Doprav-
ním Kurýrovi 2/2016.
Ve druhém čtvrtletí letošního roku proběhly 
dopravní snídaně v Jihočeském, Plzeňském, 
Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. Jeli-
kož je tento ročník Dopravních snídaní zaměřen 

ROZHOVOR

Pokračování na str. 3

I pojištovny řeší bezpečnost 
v dopravě

Výmoly.cz pomohly silničářům opravit na 3000 
silničních výtluků

Pokračování na str. 9

ZHODNOCENÍ 
        2. ČTVRTLETÍ
DS V ROCE 2016

Jiří Cívka
tiskový mluvčí & CSR Officer
pojišťovna Generali
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Každý železniční přejezd v České republice je zabezpečen některým z níže uvedených způsobů.
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY

Označení železničních přejezdů výstražnými  kříži  
Zabezpečení tohoto typu železničního přejezdu spočívá v jeho zabezpečení dopravními značkami a to výstražnými kříži v blízkosti přejezdu. 
Nejsou zde použity jiné zabezpečovací prvky ani zařízení jako jsou mechanické závory, výstražná světla apod. Výstražný kříž označuje železniční 
přejezd (dopravní značka A 32a – výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný, A 32b – výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný), a 
umísťuje se na hranici nebezpečného pásma přejezdu před železničním přejezdem. Takto zabezpečené přejezdy se vyskytují na kříženích málo fre-

kventovaných pozemních komunikací a méně využívaných železničních tratí.

PZM - přejezdová zabezpečovací zařízení s mechanickou zábranou
Stávající přejezdy mohou být zabezpečeny mechanickým přejezdovým 
zabezpečovacím  zařízením, které sklopenými závorovými břevny informuje 
uživatele pozemní  komunikace, že se k přejezdu blíží vlak nebo drážní vo-
zidlo. Přejezdová zabezpečovací zařízení 

vybavena mechanickou zábranou (PZM) používají k ovládání břeven závor pohonů různých provedení 
a drátovodů, tj. ocelových drátů, které svým pohybem ovládají stojany břeven mechanických závor. Tyto 
závory mohou být provedeny několika způsoby. Břevna závor mohou mechanicky pomyslně uzavírat 
celou šířku pozemní komunikace nebo polovinu této šířky a to pravý jízdní pruh pozemní komunikace 
ve směru jízdy. Podle šířky zabezpečované komunikace jsou břevna provedena v různých délkách. Jestliže 
jsou mechanické závory ovládány na větší vzdálenost tak, že obsluha nemůže sledovat situaci na přejez-
du, jsou stojany závor doplněny zvukovou signalizací. Mechanická přejezdová zařízení dávají následující 
signály - varovný zvukový signál pro otevřený přejezd a výstražný signál pomocí mechanické výstrahy 
dávaný sklápěným, sklopeným a zvedaným břevnem závory. V některých případech bývá základní 
mechanická výstraha doplněna i výstrahou světelnou. Tato mechanická zařízení jsou většinou ovládána 
lidskou silou. Pro zvýšení bezpečnosti je ve většině případů, zejména na tratích s vyšší kategorií traťového 
zabezpečovacího zařízení, začleněno uzavření mechanických závor například do podmínek pro postavení návěstidla do polohy dovolující 
jízdu železničních vozidel.

D O P R A V N Í  „ O P Á Č K O “

PZS - přejezdová zabezpečovací zařízení se světelnou signalizací
Ostatní přejezdy, které nejsou zabezpečeny žádným z výše uvedených způsobů se zabezpečují světelným přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením (PZS). Světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se zabezpečují přejezdy zpravidla při křížení železniční trati s pozemní 
komunikaci I., II. a III. třídy a to vzhledem k hustotě provozu. PZS se zabezpečují také přejezdy, u nichž  to vyžadují  rozhledové a místní 
poměry. Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení musí varovat uživatele pozemní komunikace s dostatečným časovým  předstihem, že se k 
přejezdu blíží vlak nebo  drážní vozidlo, a to dvěma červenými střídavě svítícími přerušovanými světly a přerušovaným zvukovým signálem 
(zvuk zvonce).

PZS bez závor PZS s polovičními závorami PZS s celými závorami

Železniční přejezd
§ 28
1.) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
2.) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 
2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
3.) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/hod. Svítí-li přerušované bílé 
světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/
hod. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
4.) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí 
neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
5.) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém 
místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
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mimo jiné i na rizikové železniční přejezdy, je 
jedním z partnerů Dopravní snídaně také Sprá-
va železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC), která 
se také snaží aktivně zvyšovat bezpečnost na na-
šich železničních přejezdech. Rizikové železniční 
přejezdy představené na Dopravních snídaních 
s organizátory Dopravních snídaní konzultuje 
a ve většině případů už na nich připravuje i rea-
lizace opatření, která mají zvýšit jejich bezpeč-
nost. Nutno ale dodat, že ne všechna opatření 
zvyšující bezpečnost na železničních přejezdech 
závisí jen na SŽDC. Opatření také v mnoha 
případech musí u přejezdů realizovat i vlastníci 
a správci komunikací. Často se také stáva, že 
rizikové železniční přejezdy jsou řádně zabez-
pečeny dle norem a předpisů, které jsou u nás 
dokonce přísnější než normy v zahraničí. Ani 
Drážní úřady mnohdy neshledaly na takovýchto 
přejezdech nedostatky v zabezpečení. Přesto tyto 
přejezdy díky místním podmínkám bezpečné 
nejsou, a stávají se na nich srážky. V těchto 
případech je potřeba bezpečnost, potažmo 
zabezpečení na takovýchto přejezdech zvýšit. A i 
na tomto SŽDC pracuje a zabezpečení přejezdů 
zvyšuje. Vždy je to ale u konkrétních přejezdů o 
přípravě investičních plánů a prioritách SŽDC 
v daném kraji. SŽDC ale samozřejmě neřeší 
jen rizikové železniční přejezdy představené na 
Dopravních snídaní. V řešení je mnoho dalších 
železničních přejezdů po celé ČR. V první řadě 
se SŽDC snaží dlouhodobě železniční přejezdy 
rušit. Jde zejména o rušení dlouhodobě nevy-
užívaných přejezdů nebo přejezdů s minimální 
frekvencí silničních vozidel. V posledních 3 le-
tech významně vzrostly finanční prostředky vy-
naložené na vyšší stupeň zabezpečení přejezdů 
zabezpečených pouze výstražnými kříži, v letech 
2014-2016 bylo takto zvýšeno zabezpečení více 
než 300 přejezdů. Dále probíhá akce doplňování 
závor na přejezdy zabezpečené světelným PZZ 
bez závor. Také byla studií prověřena stovka 
modernizovaných přejezdů na koridorech, zda 
by bylo možné nahradit je mimoúrovňovým 
křížením. Prvních několik takových případů se 
začíná projektovat. V neposlední řadě probíhá 
na vybraných přejezdech testování dalších tech-

nologií, např. sekvenční uzavírání závor, detekce 
překážek vyskytujících se na přejezdu mezi spuš-
těnými závorami apod. Jak již bylo zmíněno, 
SŽDC se zabývá dlouhodobě i problematikou 
bezpečnosti na železničních přejezdech. Vítá 
skutečnost, že tato problematika byla zařazena 
do programu Dopravních snídaní. V září 2016 
proběhla v Žilině třídenní konference zemí V4 
(Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česko) věnovaná 
právě zkušenostem v oblasti železničních přejez-
dů – bezpečnost, národní legislativa, technologie 
atd. Žádná technická aktivita však situaci ne-
zlepší, pokud nedojde ke změně v chování řidičů 
silničních vozidel. Právě ti mají na svědomí cca 
99% nehod na přejezdech – zejména nerespek-
továním červených světel a obecně neopatrností 
a mnohdy hazardováním.
V předchozím čísle Dopravního Kurýra 2/2016 
v článku „OHLÉDNUTÍ ZA 1. ČTVRTLETÍM 
DOPRAVNÍCH SNÍDANÍ V ROCE 2016“ byla 
zmíněna i statistika vývoje opatření na riziko-
vých místech představených na Dopravních 
snídaních v letech 2014 a 2015 k červnu 2016. 
Tato statistika se zatím posunula jen mírně. Ze 
114 představených rizikových míst je ke konci 

září 2016 opatření realizováno na 17 místech, na 
82 místech se realizace opatření připravuje a ře-
šeno zatím není 15 míst. Jak již bylo zmíněno v 
předchozím článku v čísle 2/2016 dá se očekávat, 
že míst, u kterých se opatření podaří zrealizovat, 
bude přibývat koncem letošního roku.
Podrobnější informace k jednotlivým riziko-
vým místům si můžete přečíst na webových 
stránkách Dopravní snídaně www.dopravnis-
nidane.cz v kategorii „Mapa míst“ po kliknutí 
na ikonu místa a následně na zobrazený název 
místa. Prosíme taktéž všechny zainteresované 
osoby, které by nám mohly sdělit jakékoliv 
nové informace k vývoji míst, aby se na nás 
obrátily prostřednictvím e-mailu info@
dopravnisnidane.cz. Děkujeme.
Dále v tomto článku následují nově představená 
riziková místa z letošních Dopravních snídaní 
v Jihočeském, Plzeňském, Královéhradeckém a 
Jihomoravském kraji.
Kompletní výstupy ze všech proběhlých 
snídaní včetně diskuzí k rizikovým místům 
naleznete taktéž na internetových stránkách 
Dopravní snídaně www.dopravnisnidane.cz.

Pokračování článku ze str. 1 - Zhodnocení 2 čtvrtletí DS 
v roce 2016

Obrázek: Aktuální mapa rizikových míst z Dopravních snídaní 2014 a 2015 k září 2016 (zelené ikony – 
místa, u nichž se opatření realizovalo, žluté ikony – místa, u nichž se opatření připravuje, červené ikony 
– místa, která se zatím neřeší)

ZHODNOCENÍ 2. ČTVRTLETÍ DOPRAVNÍCH SNÍDANÍ V ROCE 2016

D O P R A V N Í  „ O P Á Č K O “
§ 29
1.) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované 
bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením 
červeným světlem,
f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
2.) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem 
dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při 
jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na 
požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.
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Jihočeský kraj

Křižovatka silnic I/20 a II/122, Nová 
Hospoda
Jde o průsečnou křižovatku silnice č. I/20 se 
silnicí II/122 na „Nové Hospodě“, extravilá-
nový úsek v mírném klesání za vrcholovým 
obloukem silnice č. I/20 ve směru České 
Budějovice – Vodňany.
Nebezpečnými vlivy zde jsou absence pří-
datných jízdních pruhů, ramena křižovatky 
tvořená silnicí č. II/122 jsou provedena s 
mírným odsazením a umělým nakolmením 
na silnici č. I/20, pevné překážky v blízkosti 
komunikace nechráněné silničními svodidly, 
které tvoří i překážky v rozhledu, reklamní 
zařízení kolem sinice č. I/20, sjezdy na sou-
sední pozemky s kolmými čely propustků.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 7x; 1 těžké zranění a 5 lehkých 
zranění.

Navržená opatření:
1.) Odstranění nebezpečných pevných 
překážek (propustky, stromy, květníky).
2.) Vodorovné značení na vedlejších 
větvích.
3.) Zajištění rozhledu v křižovatce.

Úsek silnice II/166 u obce Kájov
Jde o silnici č. II/166 v úseku od km 15,0 

do km 15,3 v pravém oblouku ve směru sta-
ničení o malém poloměru. Vozovka je zde 
asfaltová bez výmolů a výtluků.  
Jedná se o obousměrnou pozemní komuni-
kaci, kde protisměrné jízdní pruhy nejsou 
od sebe odděleny vodorovným dopravním 
značením.
Nebezpečné vlivy zde jsou náhlá změna 
směrového vedení, nekomfortní šířkové 
uspořádání komunikace, nedostatečná šíř-
ka nezpevněných krajnic, pevné překážky v 
blízkosti komunikace nechráněné silnič-
ními svodidly, mikroklimatické podmínky 
související s vodním tokem.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 7x; 5 osob lehce zraněno.

Navržená opatření:
1.) Úprava směrového oblouku.
2.) Označení pevných překážek (Z9), 
odstranění pevných překážek.
3.) Instalace záchytných systémů u vodní-
ho toku.

Železniční přejezd P1130 u Kněžských 
dvorů
Jde o jednokolejný přejezd přes silnici č. 
III/10578. Přejezd je se světelným zabez-
pečovacím zařízením bez závor. Přejezd 
je na železniční trati č. 220 - Č. Budějo-
vice – Plzeň. Trať je celostátní (TEN-T), 
jednokolejná, elektrifikovaná, s maximální 
rychlostí vlaků 100 km/hod. V sousedství 
jsou výhybny.
Silnice č. III/10578 je spojnicí Českých Bu-
dějovic s Hrdějovicemi a je dvoupruhová. 
V blízkosti je napojení areálů firem.
Úhel křížení silnice a železniční tratě je 42°. 
V místě přejezdu je směrová úprava silnice.
Nebezpečným vlivem je zde úhel křížení 
komunikace a tratě.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 2x; 2 úmrtí osob a 2 těžká zranění.

Navržená opatření:
1.) Zvýraznění přejezdu VDZ.
2.) Instalace PZZ se závorami.

(C3) Navrhované řešení

(E1) Aktuální stav 

(B1) Aktuální stav 
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(A1) Aktuální stav 

(A2) Aktuální stav 

(A3) Navrhované řešení

(A4) Navrhované řešení

(B1) Aktuální stav 

(B2) Aktuální stav 

(B4) Navrhované řešení

(B5) Navrhované řešení

(B3) Aktuální stav 

(B6) Navrhované řešení

(C1) Aktuální stav 

(C2) Aktuální stav 

(C3) Navrhované řešení

(C4) Navrhované řešení

(A4) Navrhované řešení
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Plzeňský kraj

Podjezd na silnici I/27 v Klatovech
Jedná se o přímý intravilánový úsek na silnici 
č. I/27 v Klatovech (městská část Luby), 
km 175, v místě podjezdu železniční tratě 
Domažlice - Horažďovice předměstí, (číslo 
objektu 097P). Podjezdná výška je zde do-
pravními značkami B16 omezena na 3,7 met-
ru. Na omezení předem upozorňuje dopravní 
značka - návěst  IS9d, směr objížďky je po 
místních komunikacích vyznačen oranžový-
mi směrovými tabulemi IS11.
Při dopravních nehodách zde od roku 2011 
nebyly zraněny osoby. Nicméně téměř při 
každé dopravní nehodě dochází vzhledem 
k poměrně vysokým intenzitám provozu k 
dopravním komplikacím, neboť místo bývá 
neprůjezdné z důvodu pádu destruované ná-
stavby vozidla na vozovku, rozsypání nákladu 
atd. V některých případech dokonce části 
poškozeného vozidla nebo přepravovaného 
nákladu při pádu poškodily protijedoucí 
vozidla. Šťastnou shodou okolností však v 
kritickou dobu neprojížděli místem dopravní 
nehody cyklisté či motocyklisté.  Kromě evi-
dovaných dopravních nehod zde však téměř 
denně dochází k nebezpečným situacím, kdy 
řidič nevnímá či nerespektuje omezení vy-
plývající z dopravní značky B16, ale následně 
ještě stihne zabránit samotnému nárazu hor-
ní části vozidla do ocelové mostovky. Tento 
řidič musí celý úsek (k nejbližší křižovatce) za 
plného provozu vycouvat, vesměs se tak děje 
bez pomoci způsobilé a náležitě poučené oso-
by, což je z hlediska bezpečnosti a plynulosti 
provozu zcela neakceptovatelné. Přibližně 
polovina viníků dopravních nehod jsou zde 
cizí státní příslušníci. Viníci dopravních ne-
hod zpravidla vypovídají, že svislé dopravní 
značení upozorňující na kritické místo ne-
vnímali, jelikož sledovali navigaci, která je do 
prostoru navedla.   
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 19x; 1 těžké zranění.

Navržená opatření:
1.) Instalace protinárazové zábrany (signa-
lizační).

2.) Senzory na výšku vozidel, PDZ pro 
navádění.
3.) Úprava, instalace návěstí před křižovat-
kou.

Železniční přejezd P687 na silnici I/26 u 
Babylonu
Jedná se o železniční přejezd P687 na silnici 
I/26 u obce Babylon. Přejezd je zabezpečen 
výstražnými kříži a světelným a zvukovým 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením. 
Traťová rychlost vlaků je zde až 60 km/hod.
Nebezpečné vlivy zde jsou nerespektová-
ní světelného a zvukového přejezdového 
zabezpečovacího zařízení a vzrostlá zeleň, 
která zhoršuje řidičům vozidel rozhled na 
železniční trať.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 5x; 2 osoby těžce zraněny a 1 osoba 
lehce zraněna.

Navržená opatření:
1.) Zvýraznění přejezdu VDZ.
2.) Instalace PZZ se závorami.

Úsek silnice II/605 u Rozvadova
Jde o úsek silnice č. II/605 (km cca 130,1) 
v extravilánu, ve směru od obce Rozvadov 
k obci Přimda. Směrově je trasa vedena 
dlouhým přímým úsekem, který přechází do 
pravostranného oblouku. Dále pokračuje pří-
mý úsek, na nějž navazuje ve vzdálenosti cca 
200-300 m levostranný oblouk.  Výškopisně 
se jedná o úsek bez výrazných výškových 
sklonů. Komunikace je zde dvoupruhová, s 
obousměrným provozem.
Nebezpečné vlivy: po dlouhém přímém úse-
ku přechází komunikace do pravostranného 
oblouku, příčný sklon se mění ze střechovi-
tého na dostředný v oblouku a následně za 
zatáčkou opět ve střechovitý. Zdá se, že délka 
změny klopení za obloukem je příliš krátká.  
Toto může být příčinou „vynášení“ vozidel 
při vyjíždění ze zatáčky a vzniku dopravních 
nehod. Dalším nepříznivým faktorem v tom-
to místě je případně i mokrý povrch vozovky.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 28x; 7 osob lehce zraněno.

Navržená opatření:
1.) Obnova VDZ.
2.) Ověření PVV s následným opatřením.
3.) Úprava příčného sklonu ve směrovém 
oblouku.

(E1) Aktuální stav 

(F3) Aktuální stav 
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(B6) Navrhované řešení

(C1) Aktuální stav 

(C2) Aktuální stav 

(C3) Navrhované řešení

(C4) Navrhované řešení

(D1) Aktuální stav 

(D2) Současná situace

(D3) Navrhované řešení

(D4) Navrhované řešení

(E1) Aktuální stav 

(E2) Navrhované řešení

(E3) Navrhované řešení

(F1) Aktuální stav 

(F2) Navrhované řešení

(F3) Navrhované řešení
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Královéhradecký kraj

Úsek silnice I/16 u obce Pilníkov
Jedná se o úsek silnice I/16 v délce cca 700 
m v okrese Trutnov v rozmezí km cca 167,2 
- 167,9 v extravilánu. Ve směru od obce 
Pilníkov ve směru jízdy na město Trutnov 
začíná úsek železničním přejezdem P 4556 
a stykovou křižovatkou se silnicí III/01412 
ve směru na obec Vlčice, za nimiž pokra-
čuje silnice I/16 krátkým úsekem v přímém 
směru, po němž následují dva protiběžné 
směrové oblouky, první vpravo a následu-
jící vlevo. Komunikace vede v rovině, ve 
velmi mírném stoupání ve směru na město 
Trutnov. Rychlost jízdy v úseku je obecnou 
úpravou povolena do 90 km/h.
Vlevo ve směru jízdy na město Trutnov se 
nachází silniční příkop a svah stoupající od 
komunikace porostlý stromy. Vpravo pak za 
krajnicí terén prudce klesá ke korytu potoka 
a tato strana komunikace je nepravidelně 
lemována vzrostlými stromy. Přehlednost 
úseku je částečně snížena profilem komuni-
kace a okolní vegetací. V prvním směrovém 
oblouku ve směru jízdy na Trutnov není 
okraj svahu k potoku zabezpečen ocelovým 
svodidlem proti sjetí do koryta vodoteče, 
druhý směrový oblouk již ocelovým svodi-
dlem zabezpečen je, dochází však v těchto 
místech k větší koncentraci nehod než v 
prvním úseku.
Nebezpečnými vlivy zde jsou dva protisměr-
né směrové oblouky na komunikaci, dále 
před oblouky z obou stran vede komuni-
kace v relativně přímém směru a z toho 
vyplývá nepřizpůsobení rychlosti vozidla, 
vzrostlé kmeny stromů v uvedených místech 
nechráněné proti nárazu ocelovými svodidly, 
blízkost vodoteče a z toho vyplývající neoče-
kávaná vlhká místa na vozovce s ohledem na 
meteorologickou situaci.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 48x; 2 těžká zranění a 27 lehkých 
zranění.

Navržená opatření:
1.) Odstranění pevných překážek.
2.) Instalace záchytných systémů.
3.) Zvýraznění směrového vedení a pevných 
překážek.

Železniční přejezd P4141 na silnici II/319 u 
Rokytnice v Orlických horách
Jde o železniční přejezd P4141 na silnici 
II. třídy v km 16,379 v katastru obce Pěčín, 
na trati 513B v km 17,298 mezi obcemi 
Rokytnice v Orlických horách a Pěčínem. 
Přejezd je v intravilánu. Komunikace 
má přímý směr v dlouhém úseku a je v 
mírném klesání ve směru od Rokytnice v 
Orlických horách. Ve směru jízdy od obce 
Rokytnice svírá silnice II/319 vpravo se 
železnicí úhel cca 135° . 
V daném místě přejezdu se jedná o 
dvoupruhovou komunikaci, jejíž jízdní 
pruhy jsou od sebe odděleny vodorovnou 
DZ V1a (podélná čára souvislá).
Jedná se o železniční přejezd na rovném 
úseku silnice s táhlým klesáním, který 
svádí k rychlejší jízdě s vědomím, že 
železniční trať je užívána pouze osobní do-
pravou s velmi malou intenzitou spojů (v 
Rokytnici v Orlických horách je konečná 
železniční stanice), cca 6 párů spojů denně. 
K dalším nebezpečným prvkům můžeme 
připočíst nestandardní úhel, který spolu 

svírá osa komunikace a osa železniční trati. 
K nebezpečným prvkům můžou přispívat 
i dobré rozhledové poměry, které mohou v 
řidiči vytvářet falešný pocit, že „kdyby jel 
vlak, tak by jej musel vidět“ a „když jede 
pomalý motorák, tak to musí stihnout“. K 
neposledním negativním vlivům může přispí-
vat i podhorská krajina s loukami s častým 
výskytem mlh.  Dále se jedná o skutečnost, že 
tudy „pospíchají“ zaměstnanci automobilky. 
Ve směru od Pěčína byla umístěna značka P6 
„Stůj, dej přednost v jízdě“, tato byla následně 
odstraněna, neboť z tohoto směru jsou 
dobré rozhledové poměry a nedochází zde 
k dopravním nehodám v takové míře, jako z 
opačného směru. Je zde i možnost oslnění, 
osa komunikace ve směru od Rokytnice v 
Orlických horách směřuje na západ.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 3x; 1 osoba usmrcena, 1 osoba těžce 
zraněna a 3 osoby lehce zraněny.

Navržená opatření:
1.) Zvýraznění přejezdu VDZ.
2.) Instalace PZZ se závorami.

Úsek silnice I/37 mezi Jaroměří a Hořeni-
cemi
Je to úsek silnice I/37 v km 25, 4 - 25 (proti 
směru staničení), částečný intravilán, za 
zónovou značkou IZ 4b (konec obce Jaro-
měř). Je to rovný úsek s relativně prudším 
klesáním zakončeným nepřehledným pravým 
směrovým obloukem kolem dvou rodinných 
domků znemožňujících výhled do tohoto 
směrového oblouku. Ihned navazuje železnič-
ní přejezd P 5228 na frekventované železniční 
trati Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem.
Jak vyplývá ze statistiky dopravních ne-
hod, je jednoznačně nebezpečným prvkem 
nepřizpůsobení chování především řidičů 
osobních vozidel stavebnímu a dopravně 
technickému stavu pozemní komunikace a to 
především s ohledem na krátké, ale intenzivní 
klesání komunikace ve směru proti staničení, 
zakončené ostrým směrovým obloukem, po 
němž následuje železniční přejezd chráněný 
železničními závorami ale zakrytý stavbami. 
Řidič přijíždějící z uvedeného směru má 

(K3) Aktuální stav 

(H1) Aktuální stav 

(I1) Aktuální stav 

(I3) Navrhované řešení
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(G1) Aktuální stav 

(G2) Aktuální stav 

(G1) Aktuální stav 

(G3) Aktuální stav 

(G6) Navrhované řešení

(G5) Navrhované řešení

(G4) Navrhované řešení

(H1) Aktuální stav 

(H2) Navrhované řešení
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zakrytý výhled na tento železniční přejezd 
a především také na případnou kongesci 
vozidel vzniklou před staženými závorami. 
Z uvedeného vyplývají i nejčastější následky 
nehod v daném prostoru - vjetí vlevo do pro-
tisměru a srážka s protijedoucím vozidlem a 
případně až vyjetí mimo komunikaci s nára-
zem do pevné překážky stromu, nebo náraz 
do zadní části vozidla stojícího jako poslední 
v kongesci před staženými železničními 
závorami. Nehodovost je zde velmi vysoká, 
podle shluků dopravních nehod za rok 2012 
- 2014 je zde největší stupeň vzniku dopravní 
nehody pro řidiče projíždějící daným úsekem 
v Královéhradeckém kraji.    
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 17x; 2 osoby těžce zraněny a 5 osob 
lehce zraněno.

Navržená opatření:
1.) Úprava rychlosti v úseku k místu (50 
km/hod).
2.) Zvýraznění přejezdu VDZ (A29+140m).
3.) Proměnlivé DZ ve vazbě na přejezdové 
zařízení.

Jihomoravský kraj

Směrový oblouk na silnici III/39513 u 
Syrovic
Jde o pevnou překážku – propustek v pra-
votočivé zatáčce na silnici III. třídy č. 39513 

před obcí Syrovice. V blízkosti zatáčky jsou 
také další pevné překážky – stromy.
Nebezpečné vlivy jsou zde nezajištění 
rozhledu pro zastavení, nevhodné provedení 
zábrany na propustku proti vyjetí, výjezd z 
pole v nepřehledné zatáčce.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 4x; 2 lehká zranění.

Navržená opatření:
1.) Odstranění vegetace pro zajištění roz-
hledů.
2.) Úprava svodidla do předepsaného stavu.

Železniční přejezd P3945 na silnici 
III/15269 u obce Troubsko
Železniční přejezd se nachází v dolině na sil-
nici III. třídy č. 15269 mezi obcemi Troubsko 
a Ostopovice.
Nebezpečné vlivy zde jsou absence závorové-
ho systému, vzrostlá zeleň kolem železniční 
tratě a horší rozpoznatelnost ve směru od 
Troubska.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2007: 2x; 2 osoby usmrceny a 2 osoby lehce 
zraněny.

Navržená opatření:
1.) Zvýraznění přejezdu VDZ.
2.) Pokládka BPÚ.

3.) Instalace PZZ se závorami.
4.) Mimoúrovňové křížení.

Křižovatka silnic II. a III. třídy v Tuřanech
Nebezpečné vlivy zde jsou nestandardní 
vedení hlavní pozemní komunikace do 
oblouku, rozlehlost křižovatky, zhoršené 
rozhledové poměry, nevyhovující sklon větve 
křižovatky ve směru od centra města Brna, 
velké intenzity dopravy prakticky na všech 
větvích křižovatky.    
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 14x; 1 osoba těžce zraněna a 8 osob 
lehce zraněno.

Navržená opatření:
1.) Úprava režimu křižovatky.
2.) Přestavba na okružní křižovatku.

(I1) Aktuální stav 
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(H1) Aktuální stav 

(H2) Navrhované řešení

(I1) Aktuální stav 

(I2) Navrhované řešení

(I3) Navrhované řešení

(I4) Navrhované řešení

(J1) Aktuální stav 

(J2) Navrhované řešení

(K1) Aktuální stav 

(K2) Aktuální stav 

(K3) Navrhované řešení

(K4) Navrhované řešení

(K5) Navrhované řešení

(L1) Aktuální stav 

(L1) Aktuální stav 

(L2) Navrhované řešení

(L3) Navrhované řešení
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Vztah rychlosti k dopravním nehodám
Bezpečnost provozu lze zvyšovat jen významným systematickým 
odstraňováním všech vlivů (okolností), které ke vzniku nehod 
přispívají a někdy je i iniciují. Základem zvyšování bezpečnosti 
je tedy odstraňování všech vlivů, o kterých víme a zpravidla je i 
umíme řešit.

Na vznik, průběh a následky dopravní nehody má nepochybně vliv 
rychlost pohybu účastníků děje (i chodců). Délka brzdné dráhy 
závisí zejména na vzdálenosti, kterou vozidlo ujede během doby 
reakce řidiče. Kromě rychlosti ovlivňují z technického hlediska vznik 
nehodového děje i další okolnosti zejména prostorové uspořádání 
komunikace, povětrnostní podmínky a rychlost pohybu 
ostatních účastníků provozu v časovém souběhu. 
Silniční nehody se analyzují jen nahodile, buď ty se 
závažným zraněním, nebo ty, kdy je něco v ději nejasného 
(např. kdo řídil) nebo takové, kde jsou rozporné výpovědi 
účastníků apod. Znalec popisuje nehodový děj, počítá 
v mezích některé hodnoty (zejména rychlost a z toho 
plynoucí čas nehodového děje). Konstatuje faktické 
podmínky analyzované nehody a jen málokdy poukazuje 
na některou závadu komunikace. Není to jeho úkolem, 
odpovídá na zadané otázky položené z právního hlediska, 
příp. uvádí další důležité okolnosti k posouzení nehody – 
nicméně nehodnotí komunikaci.
Zatímco na vznik a průběh nehodového děje má rychlost 
významný vliv, následky jsou zpravidla ovlivněny 
více podmínkami při střetu (konfigurace účastníků), 
podmínkami na komunikaci a zejména v jejím okolí. 
Z analýzy souboru našich znaleckých posudků jsme zjistili 
celou řadu zajímavých poznatků. Tento soubor docela 
dobře reprezentuje různé typy dopravních nehod. Od 
celostátní statistiky se liší vyšším podílem nehod s chodci 
a velmi malým podílem nehod nedodržením bezpečné 
vzdálenosti (ty se zpravidla neřeší znaleckým posudkem).
V souboru byly vyhledány, kromě mnoha dalších informací (např. 
konfigurace střetu, parametry komunikace, viditelnost chodců), 
rychlosti a časy dopravních nehod. Rychlost se ve znaleckých 
posudcích zpravidla uvádí v mezích (s tím souvisí i časové rozpětí). Z 
analýzy vyplynuly následující základní poznatky: V 15 % nehod byla 

minimální i maximální  rychlost, kterou řidič mohl jet vyšší než Vdov 
(Vdov = dovolená rychlost) (v obci překročení rychlosti minimálně o 
15 %, maximálně až o 73 % !!), ve 13 % minimální rychlost mohla být 
nižší než Vdov – rychlost se pohybovala kolem rychlosti dovolené a 
k  72 % nehodám došlo při rychlosti nižší než Vdov (vč. stání vozidla). 
Tento poznatek dobře koresponduje s V 85 známou z technických 
předpisů Spolkové republiky Německo. Překračování rychlosti je 
samozřejmě věcí Policie ČR.
S rychlostí souvisí doba trvání nehodového děje. Ta je názorně vidět 
jak z následující tabulky tak i grafu:
Tabulka 1 Rozdělení dob do střetu

Poznámka: V tabulce je uveden čas, kdy řidič mohl vidět druhého 
účastníka.
Sloupec *Není min. vyjadřuje, že v těchto případech nebylo 
počítáno rozmezí rychlostí – maximum vyplynulo z popisu 
nehodového děje. Např. řidič nevěděl, do čeho narazil – překážku 

Úsek silnice I/38 na výjezdu ze Znojma
Jde o kolizní dopravní prostor ve městě 
Znojmě na ul. Pražská v oblasti zahrádkářské 
kolonie na silnici I. třídy č. 38.
Nebezpečné vlivy zde jsou neoddělení do-
pravního prostoru silnice I. třídy od okolního 
prostranství, odstavování vozidel (včetně 
nákladních automobilů) na zpevněných plo-
chách vedle komunikace, zhoršení rozhledů 
při vyjíždění na hlavní pozemní komunikaci, 
pohyb pěších přes vozovku, samostatné při-
pojení přes propustky s kolmými čely.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 5x; 1 osoba těžce zraněna a 4 osoby 
lehce zraněny.

Navržená opatření:
1.) Instalace záchytných systémů.
2.) Vytvoření koridoru pro vjezd na nemo-
vitosti.

Připomínáme, že kompletní výstupy včetně 
diskuzí k rizikovým místům naleznete na 
internetových stránkách Dopravní snídaně 
s BESIPEM www.dopravnisnidane.cz.
Pořadatel Dopravních snídaní s BESIPEM - 
RSE Project s.r.o.

(M1) Aktuální stav 

(M2) Aktuální stav 

(H3) Navrhované řešení

(H4) Navrhované řešení
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STRANA 9

ZPRAVODAJSKÝ OBČASNÍK   ČÍSLO 3 / 2016

vůbec neviděl - 0s. Chodec udělal jen jeden krok do koridoru 
vozidla max. 0,5 s 
Příklady.
1. Čas 0 s byl zapsán v případě, kdy řidič jedoucí za tmy po dálnici 
v levém jízdním pruhu najednou uslyšel ránu a čelní sklo se mu 
vysypalo do klína. Po přeřazení do pravého pruhu a následném 
zastavení na krajnici zjistil, že se střetl s přebíhajícím chodcem, 
který přebíhal jako první z party několika opilých kamarádů, 
jdoucích z hospody na druhou stranu dálnice do města.
2. Chodec o holi přecházel v centru kolmo vozovku se dvěma 
jízdními protisměrnými pruhy a tramvajovým pásem v úrovni 
vozovky uprostřed. Chodec šel mimo přechod (cca 5 m před ním 
na úrovni obrubníku křižující komunikace). Řidič vozidla chodce 
viděl a předpokládal, že chodec zastaví před jeho koridorem jízdy 
tak, jak to chodci dělají, když přecházejí mimo přechod. Chodec šel 
velmi pomalu, vozidlo jelo také pomalu a na přechodu přecházeli 
další chodci. Když bylo vozidlo těsně u chodce, tak chodec dál 
pokračoval v chůzi a spoléhal se na to, že ho řidič vidí. Řidič by 
však musel zastavit v křižujícím  pruhu světelně řízené křižovatky. 
Chodec nakročil s holí do koridoru a vozidlo mu hůl podrazilo. 
Chodec následně padl na kapotu, ale nic se mu nestalo. Celý děj 
trval cca 10 s. Rozhodující nakročení trvalo cca 0,1 až 0,2 s.

Graf Součtový graf dob střetu
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Z grafu vyplývá, že v čase do 3 s se odehrálo 88 % nehod jistě a 92 
% pravděpodobně. V čase do 2 s se odehrálo 62 % nehod jistě a 77 
% pravděpodobně. 
Z tabulky i grafu vyplývá, že pokud má řidič čas delší než 3 s (jedná  
se o součet reakční doby a doby brzdění), tak nehodovou situaci 
uspokojivě vyřeší téměř 92 % řidičů. 

Jak se situace změní, opozdí-li se reakce řidiče, je patrné z 
následující tabulky.

Tabulka 2 Rychlosti nárazu do překážky při opožděném začátku 
brzdění

Znamená to, že pokud se řidič opozdí s reakcí např. o 0,2 s při 
rychlosti 90 km, tak narazí ještě rychlostí 27 km/h do překážky, 
před kterou by bez opožděné reakce těsně zastavil. Dráha se 
prodlouží o vzdálenost, kterou vozidlo projede za čas zpoždění 
počáteční rychlostí.
Jakou rychlostí ještě vozidlo narazí, jestliže mu do zastavení chybí 
část dráhy, je patrné z tabulky 3.
Tabulka 3 Rychlosti nárazu do překážky v závislosti na délce 
dráhy chybějící do zastavení

Uvedené fyzikální závislosti a poznatky k 
časovým možnostem řidičů nás musí vést 
k tomu, aby na síti pozemních komunikací 
nevznikaly hádanky pro řidiče, které by 
způsobily jeho opožděnou reakci. Pro zvýšení 
bezpečnosti je nezbytné, aby situace na 
komunikaci byla jednoznačná a jednotlivá 
záludnější místa (např. stanovení zalomené 
přednosti, železniční přejezdy, okružní 
křižovatky) byla avizována jednotnou úpravou.

Na závěr otázku: Zkuste odhadnout (ne počítat!) o kolik se opozdila 
Vaše reakce v nehodové situaci, pojedete-li na dálnici dovolenou 
rychlostí 130 km/h, jestliže Vám budou do zabrzdění těsně před 
překážkou chybět 3 m (o 3 m přejedete) a jakou rychlostí narazíte? 
Odpověď najdete na str. 12 tohoto časopisu.

Ing. Zora Šachlová

(H4) Navrhované řešení

Pokračování článku ze str. 1 - Výmoly.cz pomohly silničářům opravit na 3000 silničních 

výtluků

tisíc korun,“ popisuje  Jiří Cívka z pojišťovny Generali.

Ministerstvo dopravy, jehož oddělení BESIP podpořilo projekt zášti-
tou, má letos na opravy silnic připravené rekordní částky. „Na opravy 
dálnic a silnic prvních tříd jsme vyčlenili deset miliard korun a k tomu 
jsme krajům na silnice druhých a třetích tříd poskytli ještě tři miliardy 
korun. To výrazně pomůže tomu, aby řidiči jezdili po bezpečných 
silnicích,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. 
Deset miliard pokryje přes sto kilometrů dálnic a silnic prvních tříd, 

na dvou stovkách různých úseků napříč republikou. Ministr zároveň 
tlačí na firmy, aby kritická místa letos opravovaly rychle: v režimu 
čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. 
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Využití „chytrých“ LED systémů ke zlepšení kvality pouliční-
ho osvětlení
Převzato z: Traffic Technology International únor/březen 2016 

Dynamické ovládání svítidel: obsluha svítidel dokáže v okolí svítidla 
bezdrátově ovládat osvětlení i optiku  svítidel

Cesta do budoucnosti veřejného osvětlení
Představme si, že ulicemi měst se procházejí obchodní zástupci s chy-
trými telefony a předvádějí, jak je to skvělé, když mohou lidé zodpo-
vědní za osvětlení města přímo z chodníku na dálku zhasínat a znovu 
rozsvěcet veřejné osvětlení. Ačkoli je to jistě „cool“, otázkou zůstává, 
zda je to rozumné, potřebné či dokonce legální.  Na druhou stranu 
panuje obecná shoda, že řídicí systémy osvětlení jsou společně s LED 
svítidly klíčem k dosažení značné úspory energie, a že chytré lampy 
budou novou revolucí v oboru pouličního osvětlení.

Jak tedy vlastně ovládat pouliční osvětlení? S novou koncepcí přišla 
finská společnost Oy MTG-Meltron zabývající se difrakční optikou pro 
potřeby osvětlení, která působí ve vysoce specializovaném oboru, do 
kterého patří silniční a pouliční veřejné osvětlení a svítidla s certifikací 
Atex.

V rámci vývoje světel s dálkovou funkcí stmívání se společnost Mel-
tron soustředila hlavně na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního 
provozu včetně chodců zkvalitňováním veřejného osvětlení. Současné 
normy pro veřejné osvětlení, konkrétně EN13201 a IESNA RP-8, jsou 
základem ke stanovení minimálních kvalitativních kritérií veřejného 
osvětlení. Ačkoli s příchodem LED svítidel se začíná diskutovat i o 
tom, zda by tyto normy neměly být aktualizovány.

Napříč celým světem 
Chceme-li zajistit, aby budoucí osvětlovací systémy vyhovovaly těmto 
normám v celosvětovém měřítku a na všech typech komunikací, je 
zapotřebí široký sortiment svítidel, značné úsilí při návrhu osvětlení a 
informace z terénu, které jsou při vzniku návrhu veřejného osvětlení 
málokdy k dispozici. Významnou roli při aplikaci návrhových kritérií 
založených na hodnotách svítivosti hraje například i typ použitého 
asfaltu na osvětlované komunikaci. Jednotnost jasu a úroveň osvětle-
ní do značné míry závisí na světelné odrazivosti vozovky. Ta se však 
může dramaticky měnit podle druhu povrchu, nemluvě o vlivu deště či 
sněhové nadílce.

Společnost Meltron je přesvědčena, že má-li být kdekoli a kdykoli 
zaručeno vysoce kvalitní úsporné osvětlení, vyžaduje to dynamický 
systém, s jehož pomocí je možné světla nejen tlumit, ale zajistit také 
nastavitelnou optiku či dynamické ovládání distribuce světla. Mož-
nost ovládat distribuci světla po osazení svítidla na sloup veřejného 
osvětlení má mnoho výhod – k nejvýraznějším patří skutečnost, že 
řadu potíží s osvětlením lze řešit online. Cílem společnosti Meltron je 
dosáhnout stavu, kdy se svítidlo osadí na sloup veřejného osvětlení, 
technik se posadí za volant auta vybaveného kamerou pro snímání 
jasu a za jízdy změří osvětlení ulice. Získaná data se pak načtou do 

adaptivního systému, který je schopen optimalizovat výkon každého 
jednotlivého svítidla podél ulice. Kamery pro snímání jasu prošly 
v minulosti značným vývojem a měření kvality osvětlení silnic je 
dnes téměř stejně snadné jako obyčejná projížďka autem. U většiny 
svítidel však tkví problém v tom, že pokud výsledky měření ukážou, 
že osvětlení neodpovídá požadavkům a normám, musí přijít technik a 
svítidlo vyměnit. Díky systému MRSL společnosti Meltron vybavené-
mu doplňkovým vícekanálovým bezdrátovým ovládacím systémem je 
teď možné provádět změny dálkově bez nutnosti uzavírky komunikace 
a bez použití vysokozdvižné plošiny k výměně svítidla.

Pozor, červená

Nekvalitní osvětlení může vytvářet stinné kouty, v nichž jsou chodci 
téměř neviditelní.

Jednou věcí je tlumení světel kvůli úspoře energie, jinou pak zajištění 
kvalitního veřejného osvětlení, které splňuje všechny bezpečnostní, 
estetické a úsporné cíle na všech typech komunikací. V souvislosti 
s „chytrým“ pouličním osvětlením se také vedou dlouhé diskuze o 

využití systému detekce pohybu pro stmívání světel. Řada společností 
však zastává přesvědčení, že v rámci veřejného osvětlení bychom měli 
umět sledovat i intenzitu dopravy, rychlost projíždějících vozidel a 
povětrnostní podmínky a na základě tohoto sledování bychom měli 
přizpůsobovat nejen úroveň jasu, ale i další kvalitativní parametry 
veřejného osvětlení.
Hlavním klíčem k vývoji skutečně důmyslného systému veřejného 
osvětlení je ale spolupráce mezi dodavateli veřejného osvětlení a zá-
stupci měst a obcí, kteří za veřejné osvětlení odpovídají.

Traffic Technology International

Odpověď k otázce z článku Ing. Zory Šachlové - Vztah rychlosti k 
dopravním nehodám je: Opoždění činí 0,07 s a nárazová rychlost by 
byla ještě 20 km/h. 

NOVINKY ZE 
SVĚTA DOPRAVY

Společnost Meltron 
nabízí technologie 
osvětlení, které lze 
upravit tak, aby 
poskytovaly kva-
litní a rovnoměrně 
rozložené osvětlení 
komunikací.
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Partneři čtvrtého ročníku Dopravní snídaně

Pohybujeme se v reklamní branži přes 15 let. Máme za sebou televizní dokumenty, korporátní 
profily, televizní reklamy. Rozsáhlé multimediální projekty. Weby. Grafiku. Typografii. Tiskoviny. 
Reklamní kampaně. 
Jsme nespoutaní, když tvoříme. Pečliví, když realizujeme. Spokojení, když dokážeme splnit 
náročné požadavky našich zákazníků.
www.echopix.cz
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LOGO S PÍSMENY
Při šířce loga Generali nad 50 mm.


