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Bezpeèn? pøechod pro chodce

„ZEBRA“

 – zvláštì na pøechodech pro chodce,které jsou umístìny na
místních komunikacích u zastávek autobusù,u škol,u zastávek
železnièních tratí.

Vhodnost umístìní

– na stávající rozvod veøejného
osvìtlení nebo zøízení elektrické
pøípojky.

Možnosti napojení

– základní úprava zvýraznìní bezpeèného pøechodu pro
chodce dvìma pøechodovými svítidly s halogenidovými
výbojkami 150W pøípadnì 250W a základní svislým
a vodorovným dopravním znaèením pøi napojení na
stávající rozvod veøejného osvìtlení. Pøechod možno øešit
bez zásahu do chodníkù,napø.když už jsou zøízeny
bezbariérové pøechody.Vodorovné dopravní znaèení je
možno øešit barvou èi plastem.Realizace vè.vodících pruhù
pro nevidomé.Pøi absenci oboustranného provedení
osvìtlení nutno poèítat s protlakem pod komunikací. Pøi
zøizování nového bezpeèného pøechodu nutno vždy
poèítat s vodorovným dopr.znaèením vè.bezbariérové
úpravy pøechodu vè.úpravy pro nevidomé.

Technický popis øešení
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Zvýrazìný bezpeèn? pøechod pro chodce

– zaøízení je vhodné umístit u frekventovaných pøechodù pro
chodce napø.u autobusových zastávek,škol,nemocnic,
výrobních závodù èi na preferovaných trasách chodcù,kde
i pøechází silnì frekventované komunikace napø.prùjezdní
komunikace obcí I.a II.tøídy.

Vhodnost umístìní

– na stávající rozvod veøejného
osvìtlení nebo zøízení elektrické
pøípojky.

Možnosti napojení

– z daleka viditelná úprava zvýraznìného bezpeèného
pøechodu pro chodce dvìma pøechodovými svítidly
s halogenidovými výbojkami 150W pøípadnì 250W,kdy
stožáry a výložníky jsou opatøeny retroreflexní folií
a doplnìny svislým dopravním znaèením znaèek
s retroreflexním žlutozeleným lemem. Pøechod možno
øešit bez zásahu do chodníkù,napø.když už jsou zøízeny
bezbariérové pøechody.Vodorovné dopravní znaèení je
možno øešit barvou èi plastem.Realizace vè.vodících pruhù
pro nevidomé.Pøi absenci oboustranného provedení
osvìtlení nutno poèítat s protlakem pod komunikací.
Pøi zøizování nového bezpeèného pøechodu nutno vždy
poèítat s vodorovným dopr.znaèením vè.bezbariérové
úpravy pøechodu vè.úpravy pro nevidomé.

Technický popis øešení
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Vhodnost umístìní

– pro napojení na el. energii musí
být zøízeno odbìrné místo
s elektropøípojkou, na kterou je
øadiè svìtlené signalizace trvale
napojen.

Možnosti napojení

Technický popis øešení
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Bezpeèn? pøechod pro chodce
øízený svìtelnou signalizací

– zaøízení je vhodné na ménì frekventovaných pøechodech,
kde je výskyt vìtšího poètu chodcù pouze v urèitých hodinách
a jedná se o silnì zatížené komunikace silnièním provozem.
Dùraz je kladen na zajištìní plynulosti silnièního provozu
a zároveò na bezpeènost chodcù.

– pøechod je tvoøen dvìma kusy stožárù s výložníky osazenými tøíkomorovými LED návìstidly a dvìma
 kusy dvoukomorových LED návìstidel pro chodce a øadièem signalizace. Standartem je zvukové
zaøízení pro nevidomé. Zaøízení je opatøeno chodeckými tlaèítky pro spuštìní režimu pøecházení po
pøechodu. V základním provozu je upøednostnìna silnièní doprava se zelenou pro vozidla.Pøechod mùže
být doplnìn o pøechodová svítidla typu „ZEBRA“.Po pøechodu signalizaèního zaøízení do blikavé žluté
(v noèních hodinách) dojde k sepnutí zvýraznìného osvìtlení v prostoru pøechodu pro chodce.Svìtelné
signalizaèní zaøízení musí být vybaveno svislým dopravním znaèením buï
standardního provedení èi zvýraznìného provedení.Pøechod možno doplnit
o blikavý žlutý signál chodce S 04 pro ještì vyšší zdùraznìní pøechodu pro
chodce nebo s dopravní znaèkou „Pozor pøechod pro chodce“ zvýraznìnou
blikajícím žlutým dvojsvìtlem. Pøechod možno øešit bez zásahu do chodníkù,
napø. když už jsou zøízeny bezbariérové pøechody. Vodorovné dopravní
znaèení je možno øešit barvou èi plastem. Realizace vè. vodících pruhù pro
nevidomé.Pøi absenci oboustranného provedení osvìtlení nutno poèítat
s protlakem pod komunikací.Pøi zøizování nového bezpeèného pøechodu
nutno vždy poèítat s vodorovným dopr. znaèením vè. bezbariérové úpravy
pøechodu vè. úpravy pro nevidomé. Toto svìtelné signalizaèní zaøízení je
možno propojit s dalšími køižovatkami ve mìstì do tzv.“zelené vlny“.



Zpomalovací semafor
SPEED-STOP

– zaøízení je vhodné umístit na zaèátek obce, na pøíjezdových
komunikacích do mìst se silným silnièním provozem,kde je
žádoucí vynutit dodržování pøedepsané rychlosti pro zvýšení
bezpeènosti zvláštì chodcù.

Vhodnost umístìní

– pro napojení na el. energii musí
být zøízeno odbìrné místo
s elektropøípojkou, na kterou je
z a ø í z e n í  t r v a l e  n a p o j e n o .
Podmínkou instalace je zøízení
vodorovného dopravního znaèení,
které je možno øešit barvou èi
plastem.

Možnosti napojení

– návìstidlo øízené radarem. Zaøízení je vybaveno
stacionálním mikrovlným radarem, který mìøí rychlost
pøijíždìjících vozidel a øídící jednotkou. Zaøízení je možno
nastavit na trvalou èervenou,kdy øídící systém vyhodnotí ve
vzdálenosti cca 100m rychlost pøijíždìjícího vozidla a pøi
dovolené rychlosti automaticky pøepne na zelenou, pøi
pøekroèení nastavené rychlosti zùstává èervená,která
donutí øidièe pøizpùsobit rychlost povolené rychlosti.
Druhou možností je nastavení na trvalou zelenou, kdy
zaøízení pøepne na èervenou v momentì,kdy øidiè
nedodržuje pøedepsanou rychlost.Zaøízení je vhodné
doplnit svislým dopravním znaèením  IP 22 upozoròující
øidièe na „RADAR“

Technický popis øešení
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Køižovatka øízená svìtelným
signalizaèním zaøízením

– zaøízení je vhodné umístit na jakoukoliv køižovatku s vysokým
pohybem chodcù a stejným výskytem motorových vozidel, kde
se køíží silnì frekventované komunikace se soustavným
pohybem chodcù a kde není možno z prostorových dùvodù
vybudovat okružní køižovatku.

Vhodnost umístìní

– pro napojení na el. energii musí
být zøízeno odbìrné místo
s elektropøípojkou, na kterou je
zaøízení trvale napojeno.

Možnosti napojení

– jedná se plnì koordinující systém skládající se z øadièe,
silnièních stožárù, chodeckých stožárù a jak silnièními
tøíkomorovými návìstidly, tak s dvoukomorovými
chodeckými návìstidly vybavenými tlaèítky pro chodce,
zvukovou signalizací pro nevidomé. Návìstidla jsou
vybavena LED technologií. Køižovatku lze doplnit ruèním
øízením, videodetekcí pohybu vozidel,GSM modulem pro
posílání zpráv. Øadiè možno vybavit zaøízením pro
koordinaci s dalšími svìtelnì øízenými køižovatkami. 
Samozøejmostí musí být vodorovné a svislé dopravní
znaèení a stejnì tak stavební úpravy pøilehlých chodníkù
na bezbariérový pøechod pro chodce.

Technický popis øešení
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Mìøení úsekové rychlosti

– zaøízení je vhodné instalovat u komunikací,kde postaèí
informace øidièi, že projíždí úsekem, kde se v blízkosti nachází
školy, družiny, dìtská høištì nebo sportovní zaøízení, kde je
možnost zvýšené koncentrace chodcù èi najíždí na mìøený úsek
radarem.

Vhodnost umístìní

– pro napojení na el.energii muže
být zøízeno odbìrné místo 
s elektropøípojkou, na kterou je 
zaøízení trvale napojeno nebo
napájení z veøejného osvìtlení
s umístìním baterie v zaøízení.

Možnosti napojení

– jedná se promìnné dopravní znaèení vybavené radarem,
detekující rychlost pøijíždìjícího vozidla ze vzdálenosti
až 300 m.Základní zaøízení je možné doplnit o videokameru
s dálkovým pøenosem dat o zachycené rychlosti vozidla pro
další zpracování.Dále je možno toto zaøízení rozšíøit
o pøídavný diodový dispej „ZPOMALTE“,“POZOR DÌTI“ apod.

Technický popis øešení
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Zemní LED návìstidlo

– zaøízení je vhodné instalovat u komunikací,kde je realizován
pøechod pro chodce v provedení „ZEBRA“ na všech typech
komunikací. Na samostatných pøechodech èi pøechodech
v køižovatkách. Slouží pro vysoké zvýraznìní pøechodù a tudíž
informaci pro øidièe,že se blíží k místu se zvýšeným rizikem
kolize s chodcem.

Vhodnost umístìní

– pro napojení na el.energii mùže
být zøízeno odbìrné místo
s elektropøípojkou, na kterou je 
zaøízení trvale napojeno nebo
napájení z veøejného osvìtlení
s umístìním baterie v zaøízení.
Samotné zaø ízení  pracuje
s napìtím 12V

Možnosti napojení

– jedná se zapuštìná LED návìstidla do povrchu vozovky.
Návìstidla se používají v bílé barvì a zvláš´t nebezpeèné 
pøechody se doplòují barvou èervenou.Návìstidla unesou 
namáhání až 90 t a jsou vyrobena ze slitiny hliníku s odolností 
proti posypové soli a vrchní èást je nerezová.Zapuštìné 
návìstidlo je viditelné až ze vzdálenosti 100 m.Zaøízení mùže 
fungovat autonomnì mimo provoz veøejného osvìtlení.

Tato návìstidla jsou vhodná doplnit zvýraznìným bezpeèným 
pøechodem veøejného osvìtlení typu „ZEBRA“ a zvýraznìným 
svislým dopravním znaèením s retroreflexním lemem.

Technický popis øešení
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Výstražná znaèka v?jezdu vozidel IZS

– zaøízení je vhodné instalovat na komunikacích pøiléhajících
k budovám HZS nebo stanoviš´t záchranné služby. Slouží
k upozornìní øidièù na výjezd vozidel IZS,snižuje riziko støetu
tìchto vozidel pøi výjezdu ze stanoviš´t na veøejné komunikace.

Vhodnost umístìní

– je øešeno solárním panelem, což
umožòuje velmi nízké náklady na
p r o v o z  a  r u š í  n e b e z p e è í
poškození zemního napájecího
kabelu pøi výkopových pracím
a tím i trvalou spolehlivost.

Možnosti napojení

– znaèku lze instalovat až do vzdálenosti 2 km od øídící jednotky. Napájení je øešeno solárním panelem,
který dobíjí interní akumulátor.Znaèka je tvoøena dvìma støídavì blikajícími LED návìstidly.Je možno
doplnit o jedno informativní svítidlo pro vyjíždìjící vozidla,indikující, že znaèka je v provozu.Systém je
rozšíøen o akustickou sirénu. Systém bezdrátovì funguje s øídícím systémem a ovládacím panelem.

Technický popis øešení
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