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Liberec určuje směr v bezpečnosti chodců
Liberec slavnostně otevírá přechod pro chodce v ulici Broumovská, který je vybaven novými
bezpečnostními prvky s cílem chránit bezpečnost chodců. Díky moderním prvkům a pečlivé
počáteční analýze se zařadí mezi nejbezpečnější dopravní přechody střední Evropy. Celý
projekt přitom město přijde na minimum nákladů. Přestavba je totiž z většiny financována
společností 3M, která se tak snaží poukázat na každodenní rizika pro chodce a možnosti jejich
řešení.
Na základě případové studie vypracované v rámci pilotního projektu na zvýšení bezpečnosti
provozu u škol a školek, jejímž iniciátorem je společnost 3M, proběhla modernizace přechodu a
jeho okolí na ulici Broumovská v Liberci. Jedná se o symbolické místo, na němž byl v roce 2006
při střetu s automobilem usmrcen žák místní základní školy. Celá akce má dát jasný signál ostatním
obcím: vynaložené finanční prostředky na základní bezpečnostní prvky znamenají odpovědnou a
efektivní investici. Jen v roce 2009 dosáhl počet automobilových nehod s chodcem hodnoty 3663
případů, při nichž zahynulo 161 lidí. Řada z nehod přitom mohla být odvrácena náležitými
bezpečnostními úpravami.
Liberec modelovým městem bezpečnosti
„Město si plně uvědomuje nebezpečí, které našim občanům každodenně hrozí v blízkosti dopravních
komunikací,“ vysvětluje vedoucí oddělení správy komunikací v Liberci David Novotný: „Zvláště
děti v blízkosti škol jsou nejvíce ohroženou skupinou, kterou je potřeba chránit. I proto jsme se
rozhodli přistoupit k realizaci celého projektu modernizace ve spolupráci s firmou 3M, která do
značné míry určí naše budoucí řešení problematiky bezpečnosti chodců. Zvláštní význam pro nás
má i fakt, že bylo nakonec vybráno místo, na němž bylo v roce 2006 při dopravní nehodě usmrceno
malé dítě.“

Právě způsob, jakým se strany rozhodly situaci řešit, je určující. Důležitým faktorem v podobných
situacích jsou vždy finanční prostředky, kterých se obcím, jakožto správcům přechodů, nedostává
v potřebné míře. Proto je nezbytné nalézt ekonomicky nenáročnou alternativu oproštěnou od
nesmírně nákladných prvků, jakými jsou například nadchody a podchody. Řešení poskytuje systém
univerzálně použitelných reflexních značení, panelů informujících o rychlosti, retardérů a dalších
finančně dostupných bezpečnostních elementů, zvyšujících spořádané chování chodců i motoristů.
Ceny jednotlivých projektů s příklady
Typ projektu
Cena v Kč
Město
Reflexní vrstvy, retardéry apod.
do 10 000
LED diody ve vozovce
cca 40 000
Litvínov
Informační ukazatele rychlosti
od 40 000
Přisvětlovací lampy
cca 100 000
Litvínov
Zpomalovací ostrůvek
120 000
Třebíč
Přechod 3. gen.
1 125 000
Frýdek-Místek
Kruhový objezd
12 800 000
Otrokovice
Nadchod
26 000 000
Bílina
Podchod
32 000 000
Havlíčkův Brod
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pozn.: Přechod 3. gen. Ve Frýdku-Místku obsahuje zapuštěná LED návěstidla, dopravní značku
přechodu pro chodce s blikačem a systém aktivní detekce chodce.

Část z těchto bezpečnostních prvků byla instalována na Libereckém přechodu, který má do
budoucna sloužit i jako modelové místo ekonomického a efektivního řešení. „Přechod v Liberci
představoval skutečné ohrožení pro jeho uživatele, zvláště pak pro děti, které mají v této lokalitě
školu i školku,“ popisuje pozadí Ladislav Cvrkal ze společnosti 3M, která stojí za realizací celého
projektu. „Instalovaný systém tvoří prvky doporučené počáteční analytickou studií. Patří k nim tzv.
“radar” s informací o aktuální rychlosti řidiče v obou směrech jízdy, zábradlí v délce 20 metrů
z každé strany vozovky bránící vstupu do vozovky mimo přechod, příčný zpomalovací práh, hmatové
úpravy pro nevidomé a slabozraké a doplnění a obnova vodorovného i svislého dopravního značení.
Systém tak bude zajišťovat bezpečnost 24 hodin.“
Nebezpečná Broumovská

V rámci případové studie bylo zkoumáno několik vybraných lokalit v Libereckém kraji. Studie se
přitom zaměřovala na nebezpečné úseky zejména v blízkosti základních škol, aby z nich určila
nejkritičtější místo a navrhla všechny nezbytné prvky modernizace. „Z analyzovaných přechodů
pro chodce byla vybrála lokalita ulice Broumovská, v jejíž těsné blízkosti se nachází mateřská a
základní škola,“ přibližuje situaci spoluautor analýzy Ing. Vladislav Rozsypal ze společnosti EDIP
s.r.o.: „Jedním z hlavních kritérií výběru byla statistika dopravní nehodovosti, kdy v minulosti v této
lokalitě došlo k jedné dopravní nehodě se smrtelným zraněním, a dále k nehodě s těžkým zraněním a
k jedenácti dalším dopravním nehodám. Studie se ve své analytické části kromě údajů o nehodovosti
opírá také o data z vlastního dopravního průzkumu intenzit dorpavy (automobilové i pěší) a o data z
nočního měření intenzity osvětlení přechodu pro chodce. Dopravním průzkumem bylo také zjištěno,
že cca 45% chodců přecházelo komunikaci mimo vyznačený přechod pro chodce.
Neutěšené přechody v celé ČR

Stav přechodů a jejich okolí je kritický v celé České republice. Problematikou se zabývalo i
Ředitelství služby dopravní policie v roce 2009, které odhalilo více než 5500 nedostatků a navrhlo
zrušení téměř 500 přechodů pro hrubé nedodržení stanovených norem. Důvodem je zejména
chátrání a dlouhodobá poddimenzovanost bezpečnostních prvků pro chodce při současné enormní
zátěži silnic. „Rozvoj automobilismu se má odrážet i v adekvátní modernizaci bezpečnosti chodců,“
zní důležité pravidlo, které však bylo v minulosti velmi často opomíjeno.
Nehody způsobené nedáním přednosti chodci řidičem
Rok
2000 2003 2006 2009
Počet nehod celkem
446 758
816
949
Usmrceno
7
19
16
16
Těžce zraněno
131 182
197
219
Lehce zraněno
374 592
639
734
Nezraněno
8
14
17
35
zdroj: statistika Policie ČR

Kamenem úrazu byl i nastoupený trend výstavby nadchodů, podchodů a dalších nákladných
stavebních opatření, který mnohdy znamenal odčerpání dostupných financí, následované další
degradací přechodů a jejich okolí. Ty teď svou nevybaveností představují značné bezpečnostní
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riziko, které se některé obce snaží řešit jejich rušením. A to i v případech, kdy pro chodce neexistují
jiné možnosti. Přitom alternativa drahým a neadekvátně efektivním projektům existuje ve formě
často přehlížených moderních bezpečnostních prvků přechodů. Díky nim je možné dosáhnout
srovnatelných výsledků bezpečnosti a zachovat minimální náklady.

O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím
portfoliu je na padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví,
stavebnictví nebo elektroinstalacích, ale i v domácnostech. Vynalezli nejenom oblíbené Post-it
papírky, ale třeba i první mikroprojektor na světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela
odlišné, všechny spojuje jedna vlastnost: ve svém odvětví vždy představují inovativní produkt,
který kromě důmyslnosti dbá i na ekologii, bezpečnost a zdraví lidí.
Mezi hodnoty 3M patří serióznost a poctivost, uspokojování zákazníků inovativními řešeními,
respekt k přírodě a respekt k zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům. 3M se stala jednou
z prvních výrobních společností, která se v roce 1975 začala zajímat o aktivní řešení ekologických
otázek. Program 3M Pollution Prevention Pays za 30 let svého fungování zabránil vzniku více jak
1 315 431.37 tun zplodin. Cílem 3M je neustále podporovat udržitelný rozvoj, který vnímá jako
symbiózu trvalého ekonomického růstu, sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.
3M je v otázce sociální odpovědnosti aktivní nejenom globálně, ale i přímo v lokalitách, kde
působí. V Čechách 3M podporuje Zdravotního klauna, hnutí Brontosaurus a další akce, jichž je
jednorázovým sponzorem.
3M v číslech:
Celosvětový prodej: 23, 123 milliard USD
Zastoupení ve více než 65 zemích - 35 poboček s výrobními závody, 35 laboratoří
Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
Více než 75 000 zaměstnanců celosvětově – tým 6 700 výzkumníků, z toho 3 400 v USA, v Česku se
jedná o 100 zaměstnanců
145 výrobních závodů po celém světě
169 míst s obchodním zastoupením po celém světě, v České republice v Praze
V České republice prodeje 1,145 miliard Kč (2008)
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