Společnost 3M Česko za bezpečnější dopravu
Praha, 13. července 2009. I když meziroční srovnání statistik nehodovosti Policie ČR
vypovídá o pozvolném zlepšování dopravní situace na českých silnicích, prostor pro
snížení rizik a počtu smrtelných nehod je stále velký. V posledních několika letech se o
zvýšení bezpečnosti na českých silnicích aktivně snaží kampaně jako „Nemyslíš,
zaplatíš“ nebo soutěže typu „Cesty městy“, kterou zaštiťuje Nadace Partnerství.
„Cílem této soutěže je upozornit na nebezpečná místa českých silnic a zároveň podporovat
nová řešení snižování rizika všech účastníků provozu, která mohou být implementována i na
problémy v jiných oblastech,“ říká člen hodnotící komise Ladislav Cvrkal, který má hlavní
slovo ohledně bezpečnosti na silnicích ve společnosti 3M Česko, spolupracující s Nadací
Partnerství již sedmým rokem.
Do soutěže se mohou přihlásit města, obce, sdružení obcí či mikroregiony na území České
republiky. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání projektu, který řeší zásadní problém v
dopravě a přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu. Přihlášené projekty nesmí být starší pěti
let. Nejlepší projekty jsou každoročně oceněny finanční odměnou v celkové hodnotě 300
000Kč. Společnost 3M navíc odměňuje zajímavé dopravní řešení cenou společnosti 3M. „V
loňském roce jsme vybrali kruhový objezd v Mostě, který v podstatě kruhovým vůbec nebyl.
Díky netradičnímu tvaru ledviny ideálně řešil současně bezpečnost i prostor křižovatky, za což
si získal naší pozornost,“ dodává Ladislav Cvrkal. Předkladatel získal diplom a zařízení pro
měření rychlosti vozidel v hodnotě 100 000Kč. Toto zařízení pomohlo v jiné části města Most
vyřešit další bezpečnostní riziko. Výsledky letošního ročníku budou vyhlášeny 17. září 2009
v Krásné Lípě.
Nepřiměřená rychlost je jedním z hlavních příčin dopravních nehod končících smrtí. Proto se
na komunikacích objevují všemožné betonové a dlážděné ostrůvky, zpomalovací pruhy,
výstražné tabule, makety policistů a upozornění na nejrůznější radary, a to ať už se v dané
lokalitě opravdu vyskytují či ne.
Ve zvyšování bezpečnosti dopravy je velmi aktivní společnost 3M Česko, která dlouhodobě
spolupracuje s organizacemi ÚAMK a BESIP. Její produkty jsou vyvíjeny s cílem garantovat
bezpečí na komunikacích a co nejvíce pomoct účastníkům provozu vyvarovat se kolizí. Velmi
účinné jsou jejich zpomalovací prahy, které jsou, na rozdíl od těch klasických, vyrobeny
z gumy. Snižuje se tak dopad otřesů auta při najetí na prahy, přičemž vlastnosti zůstávají
stejné. Zpomalovací prahy se umisťují na riziková místa v blízkosti škol, nemocnic a
přechodů v klidnějších zástavbách. Snížení rychlosti vozidla dává řidiči vetší prostor
soustředit se na dopravní situaci.
Zpomalovací prahy jsou částečně pokryty žlutou reflexní páskou, která je díky technologii
Scotchlite dobře viditelná za tmy i za deště. „Tento materiál byl speciálně vytvořen pro
vodorovné dopravní značení tak, aby odrážel co největší množství světelných paprsků zpět ke
zdroji světla. 3M Scotchlite obsahuje velké množství skleněných kuliček, které paprsky světla
odrážejí. Naprosto nejvýkonnější reflexní materiál, využívající místo kuliček speciální tvar
koutového odražeče se jmenuje Diamond Grade Cubic DG3. Používá se především pro svislé
dopravní značky a dokáže vrátit dokonce až 60% světla zpět k řidiči, čímž se stává viditelným

na velkou vzdálenost. Tato vlastnost je důležitá hlavně při jízdě ve vysokých rychlostech na
dálnicích.“ říká Ladislav Cvrkal.
Scotchlite se používá pro vodorovné i svislé dopravní značení a reflexní kontury vozidel.
Samolepicí folie jsou zejména vhodné pro dopravní značení v nepřehledných zatáčkách a
staveništích, které lze ve tmě a dešti snadno přehlédnout. Dobré uplatnění nalézá Scotchlite
v případě trvalých dopravních pruhů a označení krajnic. Upozornění na kraje vozovky jsou
tak lépe viditelná i za deštivého počasí a pomáhají účastníkům provozu lépe se orientovat než
v případě klasických nátěrů.
V případě společnosti 3M rozhodně nelze mluvit o jednom řešení. Vhodným příkladem jsou
radarové zařízení, které slouží k měření a zobrazování rychlostí vozidel projíždějících vozidel.
Tyto „radary“ zaznamenávají data o rychlosti jednotlivých vozidel, které jsou následně
analyzována. Velmi snadno se tak dají identifikovat místa a přesná denní doba, kdy je nutné
rychlost regulovat.
V roce 2008 byl celkový počet nehod 160 376, což je nejméně za posledních 13 let.
Současně klesl i počet usmrcených osob pod dlouhodobý roční průměr 1225 na 992.
Čísla za první čtvrtletí roku 2009 vykazují rovněž klesající tendenci ve srovnání se
stejným obdobím v minulých letech.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu,
kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na
prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na adrese:
http://www.3M.cz.
3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých produktů pro desítky
rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost uplatňovat více než 40
samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při řešení širokého spektra
potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě
a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na adrese: www.3M.com.
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