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BEZPEČNÝ KRAJ
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Bezpečné přechody pro chodce
Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Zajištění jejich maximální
bezpečnosti při překonávání a používání pozemních komunikací je proto naprosto zásadní.
Bezpečné přechody při vhodném návrhu a správné realizaci psychologicky působí na
řidiče, vynucují si jeho zvýšenou pozornost a mají tak přímý vliv na snížení rychlosti
průjezdu vozidel. Tím se zvyšuje bezpečnost chodců.
Prvky pro zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce:
• realizace světelně signalizačních zařízení (SSZ)
• SSZ se zpomalovací funkcí (radar)
• odpočtové návěstidlo
• 3D zvýraznění přechodu
• kontrastní osvětlení přechodu
• doplnění dopravního značení (IP 6 „Přechod pro chodce“, A 12 „Pozor, děti!“).

Řízení dopravy
Dobře fungující, bezpečná a plynulá doprava je pro jednotlivce, municipality i stát nesmírně
důležitá. Moderní způsoby řízení dopravy zvyšují plynulost dopravy a omezují vznik kolon,
snižují nehodovost a environmentální dopady dopravy, zvyšují atraktivitu MHD a přispívají
k bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu.
Základní prvky řízení dopravy:
• dopravní ústředny (DÚ)
• inteligentní zastávky
• infopanely, proměnné dopravní značení (PDZ), zařízení pro provozní informace (ZPI)
• adaptivní systémy řízení dopravy, které se přizpůsobují situaci na silnicích
• preference městské hromadné dopravy (MHD) a integrovaného záchranného systému (IZS)
• detekce vozidel, využití dat o dopravním proudu k efektivnímu řízení a detekci incidentů,
informační systém pro účastníky provozu
• mobilní a provizorní řešení

Bezpečné veřejné osvětlení
Pro bezpečnost v ulicích je zcela zásadní kvalitní veřejné
osvětlení. Kvalitní světelné zdroje a neustálé monitorování celého
systému navíc vedou ke znatelným úsporám pro provozovatele
a snížení energetické náročnosti.
Základní prvky bezpečného veřejného osvětlení:
• kvalita, bezpečnost a monitoring celkového stavu zařízení
• dispečink (24 hodin denně zajištěná poruchová služba)
• řízení doby a intenzity svícení, soulad s požadavky
a doporučeními ČSN
• zajištění preventivní, operativní údržby
• přisvětlování přechodů pro chodce dle doporučení TKP 15
• rovnoměrné osvětlení komunikací, vhodně zvolená barva
světla a doba provozu
• řízení energetické náročnosti systému
• pravidelná obnova a modernizace systému

Kamerové systémy
Dohled nad děním ve veřejném prostoru je jedním ze základních
předpokladů zvyšování bezpečnosti. Městské kamerové
systémy přispívají k lepší ochraně majetku a osob, dopravní
kamerové systémy zase slouží k získávání informací pro
systémy kontroly a řízení dopravy. Záznamy z kamerových
systémů slouží jak integrovanému záchrannému systému, tak
i pro řešení případných přestupků. Jakékoliv kamerové systémy
je navíc možné propojit se stávajícími bezpečnostními systémy.
Hlavní prvky kamerových systémů:
• zajištění koordinace záchranných složek v krizových situacích
• možnost použití různých typů detekcí
• přístup do systému podle předem daných práv a priorit
• integrace různých kamerových systémů
• zřízení datových úložišť, operačních středisek, monitorovacích
center
• vyhodnocování dopravních situací a zpětná kontrola účinnosti
přijatých opatření
• zajištění dodržování rychlostních limitů a zvýšení bezpečnosti
a plynulosti dopravy
• integrované systémy umožňují vytváření krizových plánů
a operačních řízení
• správa tísňových volání a událostních systémů

Odhalování kriminality
Omezování počtu odcizených vozidel a rychlejší objasňování a řešení obecné kriminality, to všechno přispívá
k bezpečnosti v dané lokalitě. Systém dokáže detekovat odcizené vozidlo i osobu, po které bylo vyhlášeno
pátrání. Nově se pracuje také na detekci řidičů pod vlivem alkoholu či drog.
•
•
•
•
•
•

systém obsahuje software pro zpracování dat a klientské aplikace pro operační středisko KŘPČR
upozorňuje na shodu registrační značky s databází odcizených nebo zájmových vozidel
systém na základě fotografie rozpozná osobu v hledání
citlivá data jsou přenášena zabezpečeným přenosem
systém je schopen dokládat spáchání přestupku
senzory a meteostanice poskytují informace o okamžitém provozu a krizových stavech

Systém pro detekci nadměrné hmotnosti vozidel
Rozbité silnice trápí všechny účastníky silničního provozu. Ani opravené silnice ale nevydrží tak dlouho, jak by
měly. Na vině jsou často přetížené kamiony a nákladní auta, která jezdí mimo určené trasy. Tyto přestupky je ale
možné odhalovat, dokumentovat a pokutovat.
•
•
•
•
•
•
•

zařízení měří celkovou hmotnost vozidla a zatížení na nápravu nebo skupinu náprav
vážení probíhá za jízdy vozidla
zařízení dokáže zdokumentovat přestupek a vystavit pokutu za přetížené vozidlo
zařízení je vybaveno kamerami snímajícími registrační značky tahače i návěsu
přináší téměř okamžité snížení provozu přetížených vozidel na dané komunikaci
vybrané pokuty pomáhají financovat náklady na instalaci systému
detekce ADR

Kamerový systém s nočním přísvitem
- registrační značka návěs
Kamerový systém s nočním přísvitem
- přehled
Kamerový systém s nočním přísvitem
- registrační značka tahač
Portál
Rozvaděč
Detektory

Systém pro překračování rychlosti
Překračování nejvyšší povolené rychlosti patří mezi nejčastější příčiny dopravních
nehod. Systém používá kamery pro rozpoznání registračních značek vozidel,
která překročí nejvyšší povolenou rychlost v daném úseku a detekční
a záznamový systém je pevně nainstalovaný v dané lokalitě.
• zařízení měří střední rychlost vozidel, která projedou daným úsekem pozemní
komunikace
• vjezdová i odjezdová kamera pořizují snímky registrační značky, obličeje řidiče
a časové razítko
• systém má vlastní algoritmus pro dohledání odcizených vozidel
• systém shromažďuje dopravní data a snímá skladbu dopravního proudu
• systém pořizuje dopravní informace a zobrazuje přehledové obrázky z lokality
instalace
• zklidňuje dopravu v místě instalace
• není nutné mít více policistů, systém sleduje dopravu 24 hodin denně a umí
automaticky vydávat pokuty

Osa jízdního
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MĚŘICÍ ÚSEK
SYDO Traffic Velocity je rychloměr s dlouhým
měřicím úsekem (více než 100 m), který měří
střední rychlost vozidla.

Systém pro zvýšení bezpečnosti provozu
Mnoho obcí a měst řeší problémy spojené se zvýšeným tranzitem a dopravními
nehodami. Pro zklidnění dopravy je vhodné mít k dispozici systém, který dokáže měřit
okamžitou rychlost a upozorňovat na její překročení.
• detekce a záznam přestupků (zákaz vjezdu, zákaz vjezdu nákladních vozidel, zákaz
předjíždění, zastavení a stání)
• záznam meteorologických dat
• přenos dopravních dat
• online přenos monitorované oblasti
• měření a zobrazení rychlosti projíždějících vozidel
• zobrazuje libovolný text a registrační značku rychle jedoucích vozidel
• působí preventivně
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