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1 ÚVOD

          Vzhledem ke stále se rozr stající síti pozemních komunikací jako silnic a dálnic 

a nar stajícímu provozu na nich se zvyšuje i po et dopravních nehod. Se zvýšeným

provozem roste i riziko z n ho vyplývajícím pro záchranné složky. Jak ukazují mnohé

p ípady, díky nepozornosti idi , špatnému ozna ení i jinným faktor m dochází každý rok

celosv tov  k mnoha nehodám, p i kterým dochází k ohrožení jak zachra ovaných a

zachránc  tak i samotných idi . Cílem všech by tedy m lo být t mto nehodám p edcházet.

Jednou z možností je, vyvinout takový systém ustavování a zvýraz ování zasahující

techniky, aby v as a p ehledn  informoval a varoval p ijížd jící idi e p ed neo ekávanou

událostí a zabránil dalším nehodám.

          Práce popisuje sou asn  platnou legislativu a p ístup jednotlivých složek v r zných

zemích k ustavování a zvýraz ování techniky p i zásahu na pozemní komunikaci. N které

p ístupy se zem od zem  liší, n které jsou užity tak ka celosv tov . Mnohé tyto postupy

jsou v decky podloženy výstupy z r zných studií, zkušenostmi z práce na komunikacích

a následn  aplikovány v praxi a zakotveny v legislativ .

          Cílem práce je popsat sou asný stav a navrhnout nové ešení, které lépe zabezpe í

bezpe nost silni ního provozu a všech osob zasažených nenadálou událostí. Popisované

ešení vychází ze studií popisující vnímání r zných barev, reak ních dob idi  a zkušeností

složek pracujících pravideln  na komunikacích.
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2 SEZNAM ZKRATEK

SN EN - eská soustava norem evropská norma

R – eská republika

DOT - Department of transportation

EHK – Evropská hospodá ská komise

EN – Evropská norma

FEMA – Federal Emergeny Management Agency

HZS – hasi ský záchranný sbor

IZS – integrovaný záchranný systém

LED - Light-Emitting Diode – dioda emitující sv tlo 

MSK – Moravskoslezský kraj

NTIMC – National traffic incident management coalition

OSN – Organizace spojených národ

P R – Policie eské republiky

PHM – pohonné hmoty

PO – požární ochrana

RAL - ReichsAusschuss für Lieferbedingungen ( íšský výbor pro dodací podmínky) forma

zna ení barvy

SD R – editelství silnic a dálnic eské republiky

THW – technische hilfswerk

WSDOT – Washington state department of transportation

ZZS – zdravotnická záchranná služba
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3 LEGISLATIVA

3.1 Legislativa eské republiky

          Odstavenou mobilní požární techniku a jiné zásahové automobily IZS lze dle zákona

. 361/2000 Sb.  - Zákon o provozu na pozemních komunikacích považovat za p ekážku na

pozemní komunikaci. Viditelnost a zvýrazn ní odstavených automobil eší konkrétn

odstavec t i a šest. [1] 

P ekážka provozu na pozemních komunikacích

          §45 (3) P ekážka provozu na pozemních komunikacích musí být ozna ena tak, aby ji

jiný ú astník provozu na pozemních komunikacích mohl v as a z dostate né vzdálenosti

zpozorovat, nap íklad erveným praporkem, dopravním za ízením "Zábrana pro ozna ení

uzavírky”, "Sm rovací deska”, "Pojízdná uzavírková tabule” nebo vozidlem vybaveným

zvláštním výstražným sv tlem oranžové nebo modré barvy. Za snížené viditelnosti musí být

dopravní za ízení dopln no výstražným sv tlem žluté barvy. Pro ozna ení motorového

vozidla, které je povinn  vybaveno p enosným výstražným trojúhelníkem[2], platí §26 odst.

3 a pro ozna ení vozidla za snížené viditelnosti též §33 odst. 2.

           §45 (6) Podrobnosti o ozna ení p ekážky provozu na pozemních komunikacích

upraví provád cí právní p edpis.

           V zákon  je též ešeno zvýrazn ní p enosným výstražným trojúhelníkem. Dle zákona

je jej nutné použít, v p ípad , že je jím vozidlo vybaveno a to umíst ním na okraji vozovky

tak, aby byl v as z etelný a viditelný. Zákonem jsou též stanoveny minimální vzdálenosti od

vozidla. Na dálnici je to nejmén  100 m za vozidlem, v ostatních p ípadech 50m. V p ípad

vybavení vozidla výstražným sv telným za ízením jej zákon vyžaduje využít nejmén  po

dobu, než je umíst n výstražný trojúhelník na vozovce.
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          Minimální zvýrazn ní odstaveného automobilu za snížené viditelnosti eší také §33

odst. 2. , který vyžaduje pro vozidlo odstavené na pozemní komunikaci rozsvícena

minimáln  obrysová nebo parkovací sv tla nebo alespo  jedno bílé neosl ující sv tlo

viditelné zep edu i zezadu.

          Provád cí právní p edpis k zákonu o silni ním provozu dále zmi uje zvýrazn ní práce

na pozemní komunikaci použitím dopravních kužel , zábrany pro ozna ení uzavírky,

sestavy sm rovacích desek a pojízdnou uzavírkovou tabulí.

obr. 1 dopravní zna ení dle provád cího právního p edpisu

          Ze zákona tudíž vyplývá, že p ekážku na pozemní komunikaci je nutné ozna it tak,

aby p ijížd jící idi i bylo s dostate ným p edstihem o její existenci informování a byli

schopni na ni v as a ú inn  reagovat. Zákon také zmi uje minimální technické prost edky

pro její zvýrazn ní jako výstražný trojúhelník, výstražné sv telné za ízení a jiné dopravní

zna ení uvedené v právním provád cím p edpise. 
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3.1.2. P echodné dopravní zna ení

          P echodným dopravním zna ením se zabývá provád cí pravní p edpis [4] Technické
podmínky 66 – Zásady pro ozna ování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Pro ú el této práce je podstatné:

− Zvýrazn ní – zna ka se dopl uje výstražným sv tlem nebo se umíst uje na

žlutozelený retroreflixivní fluorescen ní podklad.

− Výstražné sv tlo – užívají se bu  samostatn  nebo s vybranou dopravní zna kou i

za ízením, musí odpovídat SN EN 12352.

− Sv telná šipka – vytvá í se sestavou výstražných sv tel umíst ných na základní

konstrukci. Šipka ukazuje do sm ru, ve kterém má idi  objížd t p ekážku na

vozovce.

− Dopravní kužel – ve skupin  mají význam podélné áry souvislé, lze jimi také

vymezovat plochu, do které je zakázáno vjížd t. Dopravní kužel je v tší nebo roven

0,50 m a rozd len ervenými a bílými pruhy, z nichž minimáln  bílé musí být z

retroreflexního materiálu, provedení celého kužele v retroreflexním materiálu je

doporu eno.

− Sm rovací deska – usm r uje provoz ve sm ru sklonu šikmých pruh . Užívá se

zpravidla celá sestava. 

− Pojízdná uzavírková tabule – ozna uje se s ní uzav ení jízdního pruhu nebo práce na

pozemní komunikaci, sou ástí jsou zna ky a výstražná sv tla. Upev ují se bu  na

speciální p ív sy nebo p ímo na pracovní vozidla.

− Sv telná rampa – zvláštní p ípad užití sestavy výstražných sv tel, zpravidla p ti. Má

být na vozidle umíst na co nejvýše. 

obr. 2 svád cí oranžová alej 
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3.1.2 Legislativa v požární ochran

          Ozna ením vozidel v požární ochran  se zabývá vyhláška . 35/2007 sb. o

technických podmínkách požární techniky. Vyhláška vyžaduje barevné provedení mobilní

požární techniky v jasn ervené barv . Zvýraz ující prvky tvo í bílý vodorovný pruh po

bocíh, p ípadn  po obvodu nástavby. U automobil  st ední a t žké hmotností t ídy je

vyžadováno také bílé provedení p edního nárazníku. Zvýraz ující prvky jsou v celé své

délce polepeny jedním nebo dv ma reflexními prvky pro obrysové zna ení dle § 24

vyhlášky 341/2002 o schvalování technické zp sobilosti a o technických podmínkách

provozu vozidel na pozemních komunikacích. [3] Vozidla vybavená zvláštním výstražným

zvukovým za ízením dopln ným zvláštním výstražným sv telným za ízením modré barvy

mohou být dále vybavena obrysovým zna ením s vratným odrazem homologovaným podle

p edpisu EHK . 104 v zájmu viditelnosti t chto vozidel s ohledem na zvláštní charakter

jejich užívání v provozu na pozemních komunikacích. 

          Vyhláška . 35/2007 dále specifikuje polepy karoserie ervenými retroreflexními

páskami. Tyto pásky jsou použity pro zvýrazn ní boku a zadní ásti v ervené ploše

karoserie. Dle vyhlášky je ervený pruh umístn n maximáln  30 mm od hrany karoserie a

ukon eny nejmén  200 mm od nejbližšího okraje inné plochy sv telného zdroje nebo

za ízení

obr. 3 barevné provedení dle vyhlášky . 35/2007
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3.2 Evropská legislativa

3.2.1 P edpis EHK 48

          Zvýrazn ním a osv tlením vozidel v Evropské unii se zabývá p edpis . 48 Evropské

hospodá ské komise Organizace spojených národ  (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro

schvalování typu vozidel z hlediska montáže za ízení pro osv tlení a sv telnou signalizaci.

Který v ásti 6.21 Nápadné zna ení vyžaduje zvýrazn ní t chto vozidel: 

obr. 4 použití nápadného zna ení dle kategorií vozidel

          P edpis vyžaduje úplné nebo áste né obrysové zna ení na bo ních a zadní stran

automobilu. Uspo ádání je vyžadováno následovn :

[5]- Uspo ádání 

          Nápadné zna ení musí být umíst no co možná nejblíže vodorovnému a svislému

sm ru a musí být slu itelné s tvarem, konstrukcí a návrhem vozidla a provozními

požadavky na n j; pokud to není možné, úplné nebo áste né obrysové zna ení, pokud je

instalováno, musí co nejd sledn ji sledovat obrys vn jšího tvaru vozidla. 

          Krom  toho musí být nápadné zna ení rozloženo pokud možno rovnom rn  ve

vodorovném sm ru na vozidle tak, aby mohla být rozpoznána celková délka a/nebo ší ka

vozidla. 

          Úhrnná vodorovná délka díl  nápadného zna ení instalovaných na vozidlo musí

odpovídat nejmén  80 % celkové ší ky vozidla, s vylou ením p ípadného vodorovného

p ekrytí jednotlivých díl . 
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- Viditelnost 

          Nápadné zna ení se považuje za viditelné, je-li nejmén  80 % inné plochy

instalovaného zna ení viditelných oku pozorovatele nalézajícího se v jakémkoli bod  rovin

pozorování vymezených takto: 

- pro zadní a p ední nápadné zna ení (viz , obrázky 5 a 6) je rovinou pozorování rovina

kolmá k podélné ose vozidla, nacházející se 25 m od nejvzdálen jšího konce vozidla 

a ohrani ená: 

- na výšku dv ma vodorovnými rovinami umíst nými ve výšce 1 a 3 m nad vozovkou; 

na ší ku dv ma svislými rovinami svírajícími úhel 4° sm rem ven od st ední podélné roviny

vozidla a procházejícími pr se íkem svislých rovin rovnob žných se st ední podélnou

rovinou vozidla a vymezujících celkovou ší ku vozidla a roviny kolmé k podélné ose

vozidla, která vymezuje konec vozidla;

- pro bo ní nápadné zna ení (viz p íloha 11, obrázek 2) je rovinou pozorování rovina kolmá

ke st ední podélné rovin  vozidla, nacházející se 25 m od nejvzdálen jšího vn jšího okraje

vozidla a ohrani ená: 

- na výšku dv ma vodorovnými rovinami umíst nými ve výšce 1 a 1,5 m nad vozovkou;na

ší ku dv ma svislými rovinami svírajícími úhel 4° sm rem ven od roviny kolmé k podélné

ose vozidla a procházejícími pr se íkem svislých rovin kolmých k podélné ose vozidla,

které vymezují celkovou délku vozidla, a nejvzdálen jšího vn jšího okraje vozidla. 
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obr. 5 viditelnost nápadného zna ení sm rem dozadu

obr. 6 viditelnost nápadného zna ení sm rem ze strany
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3.2.2 P edpis EHK 104

          Dalším evropským p edpisem je EHK 104 Jednotná ustanovení pro schvalování

reflexních zna ení pro vozidla kategorií M, N a O. Tento p edpis se zabývá testovaním,

zna ením, schvalováním a funk ností retroreflexního materiálu. V tomto p edpise je

retroreflexe definována takto: [6] „Zp tným odrazem (reflexí)“ se rozumí odraz, kterým se

sv telný tok vrací ve sm rech blízkých sm ru, odkud tok p išel, p i emž tato vlastnost se

nem ní ani p i zna ných rozdílech ve sm ru dopadajícího sv telného toku. Retroreflexní

materiál je popsán jako povrch nebo prost edek, od n hož se po sm rovém osv tlení odrazí

relativn  velký podíl dopadajícího zá ení. Materiál je dle p edpisu konstruován tak, aby

fungoval p i b žném použití. Krom  toho nesmí mít konstruk ní ani výrobní vady, které by

bránily jejich ú inné funkci nebo. 

Stanoveny jsou také specifikace materiálu pro reflexní plochy:

t ída C – materiál ur ený pro obrysové/páskové zna ení

t ída D – pro plochy menší než 2 m2

t ída E – pro materiál ur ený pro výrazná zna ení/grafiku na rozsáhlé ploše

t ída D/E – pro materiály ur ené pro výrazná zna ení nebo grafiku jako podkladový materiál

pro tisk plnobarevných log a zna ení t ídy E
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          P edpis dále specifikuje minimální ší ku retroreflexní pásky na 50 mm, minimální

délka je stanovena tak, aby byla vid t minimáln  jedna homologa ní zna ka, která je

umíst ována na pásce maximáln  po 0,5 m. Barva pro materiál t ídy C je stanovena bílá,

žlutá nebo ervená, pro ostatní t ídy je barva libovolná. 

obr. 7 zna ení nákladního automobilu dle EHK 104
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3.2.3 Evropská norma EN 1789:2006

          Zajímavým dokumentem na poli zvýrazn ní automobil  p i zásahu na pozemní

komunikaci je evropská norma EN 1789:2006 Zdravotnické automobily a jejich vybavení –

silni ní ambulance. Konkrétn  odstavec v novaný rozpoznání a viditelnosti ambulancí. Tato

ást požaduje, pro zvýšení viditelnosti za denního sv tla, barvu karoserie RAL 1016 nebo

bílou karoserii zvýrazn nou zá ivou ervenou RAL 3024. 

          Pro zvýšení viditelnosti v noci je požadováno zvýrazn ní retroreflexním

mikro-prizmatickým materiálem.

obr. 8 bílá ambulance zvýrazn ná pomocí RAL 3024

              

obr. 9 ambulance v RAL 1016
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4 FLUORESCENCE, RETROREFLEXE

4.1 Fluorescence

          Fluorescence je emise sv tla p edm tem, který absorboval sv tlo nebo jiné

elektromagnetické zá ení. P edm t zvýrazn ný fluorescentní barvou se stává v denním

sv tle vysoce viditelným.

          [7] Fluorescence je d j, p i kterém je sv telná energie z krátkovlnného pásma

p em n na na sv tlenou energii o delší vlnové délce. V porovnání b žné erveno-oranžové

a fluorescentní varianty se jeví oba barevné povrchy docela stejn . Oba z eteln  odrážejí

erveno-oranžové spektrum a hlavní rozdíl spo ívá ve v tší zá ivosti fluorescentní erveno-

oranžové. N co nevšedního se však objeví, když jsou oba pozorované vzorky osv tleny

žlutozeleným sv tlem. B žná erveno-oranžová za ne tmavnout, nebo  absorbuje

žlutozelené sv tlo, zatímco fluorescentní stále emituje jasnou ervenooranžovou. Je to

zp sobeno schopností p em nit žlutozelené spektrum na ervenooranžové. Ješt

z eteln jšího rozdílu lze dosáhnout, pokud ob  barvy osvítíme sv tlem z krátkovlnné oblasti

nap . modro-fialovým. Standardní barva tak ka celá ztmavne, z erná. Fluorescentní bude

op t vyza ovat jasnou erveno-oranžovou barvu. ili fluorescentní barvy jsou jasn jší,

zá iv jší protože mají schopnost sv telnou energii, která je normáln  absorbována a

vyzá ena ve form  tepla, p evést na energii viditelného spektra, což zesiluje intenzitu

samotné barvy.

obr. 10 fluorescentní barvy svítivá žlutá RAL 1026 a zá ivá ervená RAL 3024

13



          Studie, kterou zve ejnili Helmut T. Zwahlen a Thomas Schnell s názvem [8] „Visual

detection and recognition of fluorescent color targets versus nonfluorescent color targets as

a function of peripheral viewing angle and target size“ se zabývá v rozdílech pozorování

p edm t  zbarvených jak fluorescentní tak nefluorescentní barvou.

          V rámci studie byly zvoleny dv  skupiny devíti mladých zdravých lidí. Jako cílové

barvy byly zvoleny bílá, modrá, zelená, ervená, fluorescentní ervená,  fluorescentní

zelenožlutá, žlutá,  fluorescentní žlutá, oranžová,  fluorescentní oranžová. Cílové p edm ty

byly vzdáleny 30 m od p edního nárazníku vozidla ve zvoleném periferním úhlu. Subjekty

sed ly ve stacionárním vozidle a p edm ty byly viditelné po dv  sekundy. Každý subjekt

provedl celkem 180 pozorování. Výsledkem studie bylo, že  fluorescentní barvy byly lépe

viditelné, hlavn  fluorescentní žlutozelená, než barvy nefluorescentní. Studie probíhala za

denního sv tla mezi 13:00 a 17:00 v kv tnu a ervnu. Velikost pozorovaných p edm t  byla

0,152 x 0,305 m. Studie prokázala, že fluorescentní barvy jsou za denního sv tla mnohem

viditeln jší . 

obr. 11 fluorescentní barvy versus oby ejné
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4.2 Retroreflexe

          Retroreflexe je fyzikální vlastnost materiálu zp sobující, že sv tlo dopadající na

povrch tohoto materiálu je odráženo v úzkém kuželu zp t sm rem ke zdroji tohoto sv tla.

Tyto materiály, na rozdíl od fluorescen ních zvyšují viditelnost ve tm . Retroreflexi

materiálu zajiš uje jeho pokrytí vrstvou obrovského množství malých sklen ných kuli ek

nebo hranol , které zajiš ují návrat sv tla zp t ke zdroji. 

obr. 12, 13 princip retroreflexe  

          Moderní materiály využívají mikroprizmatických áste ek s dvojitým úhlovým

odrazem ve svislé i vodorovné rovin  a svým složením zajiš ují n kolikrát vyšší reflexivitu

než standartní materiály. Mikroprizmatická retroreflexní páska se skládá z pr hledného

povrchového filmu, mikroprizmatických áste ek na metalickém povrchu a samolepící

vrstvy (viz. obr. 14).

obr. 14 složení a funkce mikroprizmatické pásky

obr. 15 princip funkce mikroprizmatických pásek
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          Problémem p i použití retroreflexního materiálu je, že sv tlo dopadající na jeho

povrch je nejvíce  odráženo zp t do zdroje – ne do o í idi e. Sv tlo je od retroreflexního

materiálu odráženo zp t v kuželu, kde vzdáleností od jeho osy se snižuje intenzita

odraženého sv tla (viz. obr. 16).

obr. 16 odražený sv telný kužel

          Nákres úhlu, pod kterým sv tlo dopadá na povrch zvýrazn ný retroreflexním

materiálem a úhlu, pod kterým je povrch pozorován je uveden na obr. 17. 1 je úhel mezi

osou vyzá eného sv tla a osou sv tla dopajícího do o í idi e.  2 je úhel mezi osou

vyzá eného sv tla a vodorovnou osou. Z uvedeného tudíž vyplývá, že idi  pozoruje sv tlo

slab ji než je vyzá eno a odraženo, jelikož pozoruje odražené sv tlo výrazn  posunuté od

osy jeho vyzá ení. Úhly se blížící se vzdáleností postupn  zv tšují a ú innost retroreflexe se

snižuje.

obr. 17 nákres úhl  vyzá ení a pozorování
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          Výše uvedené tudíž lehce snižuje ú innost retroreflexivních pásek jak ji v tšina zná z

reklamních fotek výrobc , katalog  a fotografií od zásah . Vysoká zá ivost na fotografiích

je zp sobena fotografováním s bleskem, kde blesk a o ka fotoaparátu jsou tém  ve stejné

ose. Ale to, že retroreflexivní materiály siln  zvyšují viditelnost p edm t  jimi

zvýrazn nými je nesporné.

obr. 18 fotografie hasi ské techniky z blízka s bleskem

obr. 19 reálný pohled na retroreflexní pásky  

          O ú innosti retroreflexních obrysových pásek nejlépe vypovídá obr. 20 na n mž jsou

ve tm  zachycena dv  vozidla – jedno bez použití pásek, druhé s použitím pásek ke

zvýrazn ní obrysu vozidla.

obr. 20 vozidlo bez retroreflexních pásek a s nimi
17



4.3 Tvary fluorescen ních a retroreflexních dopl k

          O p ínosu fluroscen ních a retroreflixivních materiál  pro zvýrazn ní zasahující

techniky není sporu, ale tyto výhody lze ješt  zvýšit pomocí vhodných tvar .

          Jedním z nich je takzvaná battenburgská šachovnice. K jejímu vzniku vedl výzkum ve

Velké Británii, který m l zvýšit viditelnost a rozpoznatelnost policejních vozidel na

dálnicích a v m stské zástavb . Z výzkum  plyne, že battenburgská šachovnice má

následující výhody: [9]

− zvýšení viditelnosti vozidla a jeho bezpe nosti

− policejní vozidlo bylo rozpoznatelné za denního sv tla jako policejní na vzdálenost

500 metr

− v tší viditelnost m la za efekt, že vnímání p ítomnosti policie, jako bezpe nostního

elementu, byla zvýšena

− po izovací náklady srovnatelné s dosavadním zp sobem zvýraz ování

− pozitivní p ijetí 75% personálu

− vzor je viditelný za v tšiny sv telných podmínek

− vzor pokrývá ob  strany vozidla

obr. 21 policejní vozidlo s battenburgskou šachovnicí
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          Dalším z tvar  zvyšující užitnou hodnotu fluorescen ních a retroreflexnivních

materiál  je takzvaný chevron. Tento vzor používá tvar  na základ  obráceného písmene V

a podobn  jako battenburgská šachovnice vznikl na po átku devadesátých let ve Velké

Británii. Pozd ji byl tento vzor p ebírán více a více zem mi celého sv ta. Vzor byl zaveden,

aby došlo k redukci havárií na zadní ást odstavených zásahových vozidel. Vzor byl p evzat

z výstražných silni ních zna ek upozor ujících na nutnost objížd t danou p ekážku v

ur itém sm ru. 

          Jak uvádí studie americké asociace FEMA [10] Emergency vehicle visibility and

conspicuity study používání tohoto vzoru se stalo závazným u požární techniky ve

Spojených státech. Jako minimální plocha je požadováno alespo  50% pokrytí zadní ásti

automobilu a použití fluorescen ních a retroreflexivních materiál . 

Obr. 22 zadní ást cisterny zvýrazn ná chevronem
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5 DRÁHA ZASTAVENÍ VOZIDLA

          Dráha pot ebná k zastavení vozidla idi em je dána sou tem dvou dob – reak ní doby

a doby prodlevy a náb hu brzd.

          Reak ní doba idi e je asový úsek, který uplyne od zpozorování neo ekávané

události do idi ovy reakce. Její doba se pohybuje pr m rn  kolem dvou sekund. Doba se

m že m nit v d sledku pozornosti idi e, v ku, fyzické a psychické kondice atd. Pr m rné

reak ní doby jsou uvedeny v tabulce: [11]

          Další prom nnou, kterou je nutno zapo ítat je doba prodlevy a náb hu brzd. Tato

doba je dána dobou vymezení a p ekonání v le v kloubech a ložiscích a dosednutí

brzdového obložení na t ecí plochy – doba prodlevy brzd. Až po p ekonání této doby za ne

automobil brzdit. Další asový úsek je doba náb hu brzd, což je doba, ve které ú inek brzd

dosáhne svého maxima. Následuje doba plného bržd ní až do úplného zastavení vozidla.

Celý proces zastavení automobilu je popsán v následujícím grafu:

obr. 23 tr = reak ní doba idi e, tp = doba prodlevy brzd, tn = doba náb hu brzd, 

tu = doba plné bržd ní
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          Celkovou ujetou dráhu od zpozorování p ekážky idi em až po úplné zastavení

vozidla uvádí tabulka Policie eské republiky:

obr. 24 brzdné dráhy dle stavu a povahy vozovky

          Z výše uvedeného je tedy z ejmé, že veškeré zvýrazn ní zasahující techniky na

rychlostní komunikaci, kde je maximální povolená rychlost 130 km/h, musí být

zaznamenáno idi em na vzdálenost ne menší než 129 metr . A to p i dodržení maximální

povolené rychlosti idi em a suché vozovce. S pomalejší reakcí idi e, vyšší rychlostí,

mokrou vozovkou, náledím, špatným technickým stavem brzdové soustavy apod.

vzdálenost nar stá a je nutné idi e varovat s v tším p edstihem.
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6 ZP SOBY ZVÝRAZN NÍ A USTAVENÍ TECHNIKY

6.1 Zvýrazn ní a ustavování techniky IZS v eské republice

          Ustavování mobilní požární techniky v eské republice se ídí bojovým ádem

jednotek požární ochrany a to konkrétn  listy D 01 Dopravní nehoda na pozemních

komunikacích – obecn , N 10 Nebezpe í na pozemních komunikacích a O 14 ízení

provozu na pozemních komunikacích. List D 01 definuje nasazení jednotek PO a vyžaduje

spolupráci s ostatními složkami IZS a využití jejich schopností ke speciálním innostem

jako je nap íklad ízení dopravy. Definuje také cíle innosti jednotek, kde na prvním míst

je zajišt ní místa a okolí dopravní nehody. Na míst  je tudíž na prvním míst  bezpe nost

zasahujících. Metodika p edepisuje po p íjezdu na místo události ustavit techniku tak, aby

byla zajišt na bezpe nost zasahujících p ed následky silni ního provozu. Jako vhodné ešení

je doporu eno nárazníkové postavení zasahující techniky tak, že požární vozidla, která jsou

na míst  zásahu nejt žší, odd lují místo zásahu od okolního provozu a tím chrání zasahující

viz. obr.  25.

obr. 25 nárazníkové ustavení techniky dle bojového ádu
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          Jako nezbytná opat ení pro ochranu život  a zdraví je jmenováno zvýrazn ní místa

zásahu pomocí všech dostupných za ízení jako varovných sv tel, výstražných oranžových

blikajících sv tel na zádi vozidel, p enosné zábrany a kužely, vyty ovací pásky a výstražné

trojúhelníky.

List N 10 dále popisuje taktiku nasazení jednotek p i zásahu tak, že je nutno zajistit místo

události, aby byl vytvo en prostor pro bezpe nou práci hasi  zejména:[12]

I) ustavit vozidla tak, aby chránila hasi e p ed jinými ú astníky silni ního provozu, 

II) ozna it místo zásahu a požární techniku jako p ekážku silni ního provozu, 

III) spolupracovat s orgány policie, i jinými ur enými osobami zejména vlastníkem

komunikace (jím pov eným správcem); požadavky na tyto orgány i osoby je t eba

formulovat  jasn  a  kontrolovat  jejich  dodržování;  dohodnout  zejména  omezení

pr jezdu vozidel pop . úplné uzav ení komunikace, snížení rychlosti projížd jících

vozidel, omezení vstupu dalších osob do vymezeného prostoru zásahu, zabezpe ení

místa zásahu proti další dopravní nehod  apod., 

Postupy v p ípad  do asného omezení provozu popisuje list O 14 takto: [13]

- Velitel zásahu je oprávn n na míst  zásahu stanovit do asná omezení v etn  omezení

provozu, p i kterém se zastavují vozidla, omezuje se jejich vjezd nebo výjezd.

- V míst  zastavování vozidel je vhodné umístit zásahové vozidlo a použít výstražné

sv telné za ízení a dopl ková za ízení, která slouží pro ozna ení p ekážky silni ního

provozu (nap . oranžová sv tla, kužely).

- Pokyn k zastavení vozidla se musí dávat v as a z eteln  s ohledem na okolnosti provozu

na pozemních komunikacích tak, aby idi  mohl bezpe n  zastavit vozidlo a aby nedošlo k

ohrožení bezpe nosti provozu. P i dlouhodobém zásahu je t eba vytvo it

dopravní uzáv ru v míst  vhodném pro odklon ní dopravy nebo pro oto ení vozidel

a jejich odjezd (nap . erpací stanice PHM, parkovišt ). Jestliže místo zastavování

vozidel není v bezprost ední blízkosti místa zásahu, není vhodné vozidla zastavovat na

místech opušt ných, p ípadn  neosv tlených. V tomto p ípad  je nutno umístit zásahové

vozidlo se zapnutým výstražným sv telným za ízením.

23



          Prost edky používané jednotkami PO pro zvýrazn ní p i zásahu na pozemní

komunikaci se v eské republice omezují na výstražná sv tla na vozidlech, zadní oranžové

svád cí aleje, výstražné kužely v r zných provedeních a ve v tšin  p ípad  o výšce pouze

500 mm a p enosná výstražná sv tla viz obr. 26. 

obr. 26 ustavení techniky a její zvýrazn ní u zásahu
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          Samotnou kapitolou je zbarvení vozidel a jejich zvýrazn ní fluorescen ními a

retroreflexivními materiály, které výrazn  zaostává a jejich funk nost by mohla být

mnohonásobn  zvýšena jak již bylo popsáno ve výše citované diplomové práci Ing.

Ko eného [6]. Sv tlou výjimkou na poli zvýrazn ní mobilní požární techniky je n kolik

nových vozidel HZS MSK Mercedes Econic, které jsou momentál  provozována v rámci

výzkumného projektu viz. obr. 27. Vozidla jsou olakována barvou RAL3024 a je použito

zvýrazn ní fluorescentními prvky v RAL1026 a retroreflexivním materiálem po celém

vozidle, na zadní ásti je použit vzor chevron.

obr. 27 Mercedes Econic HZS MSK
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          O poznání lepší je situace u zdravotnické záchranné služby. Kterážto se jako základní

složka IZS také podílí na zásazích na pozemních komunikacích. Vozidla ZZS v eské

republice jsou již b žn  zvýraz ována pomocí battenburgské šachovnice a zadní ást

pomocí vzoru chevron. Použití velkého množství fluorescen ního a retroreflexního

materiálu je také b žné.

obr. 28 vozidla ZZS Libereckého kraje s battenburgskou šachovnicí a chevronem

obr. 29 vozidla ZZS v noci – patrné množství retroreflexivního materiálu
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          Situace ohledn  zvýraz ování vozidel lepší než u HZS je i u Policie eské republiky.

Složky, která je taktéž z izována stejným ministerstvem. Policejní vozidla používají

modifikovanou verzi battenburgské šachovnice, retroreflexivní materiál a zadní ást je

zvýrazn na retroreflexivním materiálem ve form  pruh  se sklonem 45°. U n kolika vozidel

dopravní police je dokonce použito sklopných LED panel  se symboly, které jsou

programovatelné (viz obr. 31). Panel zvyšuje siluetu vozidla a je pozorovatelný z v tší

vzdálenosti.

obr. 30, 31 zna ení a zvýrazn ní vozidel P R

obr. 32 sklopný panel s LED symboly
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6.2 Zvýraz ování a ustavení vozidel SD R

          Složkou, která se nejvíce pohybuje na pozemních komunikacích a s ozna ováním

pracovních míst na nich má nejv tší zkušenosti je dozajista editelství silnic a dálnic R. 

Tato instituce se krom  výše zmín né legislativy ídí p íru kou [14] Ozna ování pracovních

míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Tato p íru ka navazuje a rozši uje [4]

Technické podmínky 66. 

          Tyto dokumenty požadují, aby dopravní zna ení bylo jasné, jednotné a dob e

viditelné, aby na n j idi i mohli v as a pat i n  reagovat. Zárove  však musí být umožn no

jednoduché a bezpe né z ízení i op tovné zrušení zna ení s co nejmenším pohybem

pracovník  nap í  p es komunikaci. SD R se snaží zvýšit bezpe nost vlastních

pracovník  i bezpe nost a plynulost provozu. Proto se u SD R stále více provádí

ozna ování krátkodobých pracovních míst pomocí mobilních prost edk  – výstražných a a

p edzv stných vozík . P i této innosti dochází k minimálnímu pohybu pracovník  na

komunikaci a tém  úpln  je odstran no p echázení vozovky. Jako mobilní prost edky

ozna ení pracovních míst SD R používá pojízdné uzavírkové tabule (výstražné vozíky) a

za ízení p edb žné výstrahy (p edzv stné vozíky). Pro jednotlivé situace jsou zpracována

obecná schémata obsahující minimální nutné zna ení. 

Pro pot ebu této práce jsou podstatná schémata D/21.1 – D/22.2, D/33a,b,  D/41.1 a D/41.2,

která se zabývají ozna ením místa dopravní nehody.

          Schéma D/21.1 používá ke zvýrazn ní místa dopravní nehody p edzv stný vozík ve

vzdálenosti 300 – 500 m od omezení na komunikaci, dále pojízdnou uzavírkovou tabuli na

míst  omezení komunikace a na ni plynule navazuje zna ení kužely o výšce 0,75 m s

maximálním odstupem 10 m. Po dalších 50 - 80 m stojí již samostatná odstavená zasahující

technika viz. obr. 33. 
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obr. 33 schéma D/21.1 
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          Další schémata ozna ování míst dopravní nehody se liší pouze v množství použití

prost edk  pro zna ení a ve variant  uzav ení pravého i levého pruhu, p ípadn  celého

sm ru dálnice a jejího svedení do protism ru i na objízdné trasy.

          Tato ešení jsou sice pro SD R jist  ú elná, ale pro pot eby jednotek požární

ochrany nákladná na po ízení, problematická na dopravu na místo události a také na

pot ebné síly a prost edky pro její použití. Nic ovšem nebrání veliteli zásahu SD R na

místo události povolat, což zmi uje i výše zmín ný bojový ád jednotek požární ochrany.

Otázkou z stává rychlost reakce SD R a doba do jejího p íjezdu na místo události.
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6.3 Zvýraz ování a ustavování techniky v zahrani í

6.3.1 Švédsko

          K zemím, který používají asi nejpropracovan jší systém ustavení a zvýrazn ní

techniky p i zásahu na pozemní komunikaci pat í Švédsko. Za organizaci dopravy ve

Švédsku odpovídá policie, ale p ed jejím p íjezdem je tato úloha na té složce, která je na

míst  první. Ve Švédsku neexistuje striktní p edpis pro jednotky hasi  jakým zp sobem

organizovat dopravu, požadavek je pouze na maximální bezpe nost. Studie [15] Extrication

from Cars during Road Traffic Accidents uvádí n kolik základních rad, jak se chovat p i

ustavování a zvýraz ování techniky:

− jde o vaši bezpe nost, když idi i zbyte n  riskují, cestu uzav ete nebo dopravu

maximáln  zpomalte.

− jasn  ozna te hranici události.

− vytvo te dobré schéma ustavení vozidel. Vozidla by m la být jasn  a z eteln

ozna ena.

− používejte p enosné zna ky s oranžovými sv tly.

− technické prost edky pro organizaci dopravy vozte s sebou.

− vždy informujte švédskou obdobu SD.

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotný model, jednotlivé složky vyvinuly své vlastní.

Jako jasný a z etelný byl vybrán model Falköping [15].  

          Tento model používá n kolik technických prost edk . Vše s retroreflexivním

provedení. Jedná se o: výstražné sloupky, nejmén  90 cm vysoké, které jsou skládací a

p ípadn  vybaveny oranžovým blikajícím sv tlem. Držák dopravní zna ky „Nehoda“ s

blikajícím sv tlem. Dopravní zna ku „Zpomalovací práh“ a p enosné retroreflexní

zpomalovací prahy viz. obr. 34.
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obr. 34 technické prost edky modelu Falköping

          Model v maximální mí e využívá zvolených technických prost edk  k v asnému

varování p ijížd jících idi  – první zna ky „Nehoda“ s blikajícím oranžovým sv tlem jsou

umíst ny již 400 m p ed místem nehody, které je dále zvýrazn no výstražnými sloupky a

doprava v t sném sousedství nehody zpomalena pomocí p enosných zpomalovacích prah . 

obr. 35 praktická ukázka modelu s použitím zpomalovacího prahu
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obr. 36 schéma modelu Falköping
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          D ležitou roli hraje také zp sob ustavení vozidel, vozidla by m la být odstavena v

podélném sm ru, aby poskytovala adekvátní ochranu. Modrá výstražná sv tla by m la být

spušt na, rozsvícena by m la být jen parkovací sv tla, aby nedocházelo k osl ování idi  a

pracujících záchranných složek. Vozidla by m la mít všechna sv tla (i výstražná) v istém

stavu, aby byla maximáln  využita jejich funk nost. Švédská hasi ská vozidla mimo jiné

používají konturové retroreflexní zna ení, battenburgskou šachovnici (obr. 36) a sklopné

panely na st echách automobil  se zvýraz ující grafikou a symbolem „Nehoda“, které

zvyšují siluetu vozidla a to je tudíž viditelné i z v tší vzdálenosti viz. obr. 37.

obr. 37 zvýrazn ní vozidla retroreflexním materiálem

obr. 38 vozidlo se sklopným panelem na st eše
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6.3.2. Dánsko

          Zajímavé ešení používají hasi i v Dánsku. Na zadní ásti vozidla používají 15

výkonných LED sv tel p ipojených na ídicí jednotku v kabin , která umož uje blikání ve

tvaru levo nebo pravostranné šipky, p ípadn  k íže s p ti úrovn mi jasu. Vozidlo je navíc

vybaveno dv mi rozkládacími výložníky s integrovanými LED sv tly, sloužícími k

fyzickému uzav ení vozovky. Každý výložník m že být nezávisle vysunut až na vzdálenost

t í metr . Zadní ást vozidla je zvýrazn na vzorem chevron, který plynule p echází i na oba

výložníky.

obr. 39 dánské vozidlo se sv telnou šipknou a uzavíracími výložníky
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6.3.3. N mecko, Rakousko

          Tém  totožný zp sob používají ob  naše sousední zem . Zam ují se hlavn  na

použití velkého množství fluorescentního a retroreflexního materiálu jak v konturovém

zna ení tak v n kterých p ípadech použití vzoru chevron. Dále používají obdobn  jako u nás

nárazníkové postavení zasahujících vozidel a navíc p enosné dopravní zna ky „Nehoda“ a

oranžová blikající sv tla.

obr. 40 p enosná zna ka „Nehoda“ a oranžové blikající sv tlo,

obr. 41 retroreflexní polepy

          Mimo to n mecká Technische Hilfswerk, používá na jednom ze svých vozidel

Mercedes Sprinter sklopný rám s LED sv tly a modrými majáky schopný blikat ve tvaru

levo i pravostranné šipky p ípadn  k íže.

obr. 42 vozidlo n mecké THW s blikající sm rovou šipkou
36



6.3.4. USA

          Zp soby ustavení a zvýrazn ní techniky se nap í  Spojenými státy liší. Neexistuje

jednotné barevné provedení vozidel ani postupy p i jejich ustavování. N které doporu ení

jsou však univerzáln  použitelná jak uvádí lánek [16] One Career Fire Fighter Killed,

Another Seriously Injured When Struck By a Vehicle While Working at a Grass Fire Along

an Interstate Highway – South Carolina. Který pojednává o smrti hasi e p i banálním

požáru trávy u dálnice.

Tento lánek doporu uje následující:

− vytvo te postupy zahrnující p íjezd na místo události, bezpe nou organizaci místa

události, koordinaci dopravy se složkami IZS, složkami ízení dopravy a

soukromými složkami.

− vytvo te, cvi te a vyžadujte dodržování standartních opera ních postup  pro zásah

na pozemní komunikaci, které zahrnují všechny typy a místa událostí, které se

mohou vyskytnout v p sobnosti jednotky.

− ujist te se, že všichni zasahující jsou cvi eni na zásah na pozemní komunikaci se

specifickým zam ením na ustavování vozidel jako ochranu zasahujících.

− cvi te p íslušníky v modelových situacích zam ených na specifická rizika zásahu

na pozemní komunikaci

lánek mimo jiné doporu uje také využívat vozidel se sm rovými šipkami pro zvýrazn ní

místa události.

obr. 43 vozidla se sm rovou šipkou
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          P íru ka publikována Kimberly C. Vásconezovou [17] Successfully Managing Traffic

Incidents Is No Accident doporu uje další ú inné postupy p i ustavování a zvýraz ování

techniky. Jedním z mnoha jsou formy ustavení techniky na míst  zásahu a popis státních i

soukromých organizací využitelných pro ízení provozu. V USA existuje množství t chto

organizací jako WSDOT, DOT, NTIMC, i jednotky na bázi dobrovolných hasi . Jejich

spole ným jmenovatelem je vybavení pro zvýrazn ní místa události a odklon a ízení

provozu.

obr. 44 vozidlo WSDOT

obr. 45 vozidlo DOT

38



7 NÁVRH NA USTAVENÍ A ZVÝRAZN NÍ TECHNIKY V R

          Jak vyplývá z výše uvedených skute ností a i výše citované práce Ing. Ko eného [7],

není barevné provedení vozidel jednotek požární ochrany ideální. Použití obvyklé ervené

barvy RAL 3000 na karoserii vozidla k jejímu zvýrazn ní velmi nep ispívá a sou asný stav

použití fluorescen ních a retroreflexních dopl k  také není využit v dostate né mí e. Jediný

kraj, který se vymyká z pr m ru je MSK, kde je již na vozidlech použita fluorescentní barva

RAL 3024 a v n kolika p ípadech vozidla Mercedes Econic, v rámci výzkumného projektu,

i v tší množství retroreflexivních a fluorescentních dopl k  v etn  zadní ásti ve vzoru

chevron. Masovému užití v podmínkách eské republiky bohužel brání eská legislativa,

konkrétn  vyhláška . 35/2007 , která se nevyvíjí dostate n  pružn  a nereaguje na rostoucí

pot eby zvyšování bezpe nosti jednotek požární ochrany na pozemní komunikaci. 

          Pokud se jedná o využívání možných technických prost edk  jednotkami požární

ochrany situace zde je obdobná. Legislativa nebrání použití v tšího množství p echodného

dopravního zna ení, dokonce i ve fluorescentním a retroreflexním provedení, ale ve výbav

sou asných vozidel najdeme nanejvýš dopravní kužely v tšinou nedostate né výšky,

vozidla jsou osazena poddimenzovanými výstražnými sv tly modré a oranžové barvy a i ty

nejsou vždy užita dostate n . 

          Jedno z pozitiv existuje v metodice ustavování techniky u zásahu, kde nejt žší

hasi ská vozidla tvo í zadní nárazník a uzavírají místo události a chrání zasahující p ed

provozem. Bohužel, jak je již zmín no výše, vozidla jednotek požární ochrany jsou nejh e

barevn  provedena z celého IZS.
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          Návrh barevného provedení vyplývající z této práce a práce Ing. Ko eného [7] je tedy

jasný. Barvy, které jsou nejlépe viditelné za v tšiny podmínek jsou fluorescentní barvy v

kombinaci s retroreflivním materiálem. Pro pot eby jednotek požární ochrany je to tedy

tradi ní ervená, avšak v provedení RAL 3024. Jako další zvýrazn ní by byla ideální

battenburgská šachovnice na bocích vozidla a vzor chevron na jeho zadní ásti. Tyto prvky

v kombinaci barev RAL 3024 a RAL 1026. Jako samoz ejmost dopln ní konturovým

ozna ením vozidel retroreflexní páskou. 

          Další doporu ení je v tší použití p echodného dopravního zna ení, jako nap íklad

hasi i ve Švédsku, Rakousku, N mecku a dalších zemích. Konkrétn  skládacích dopravních

zna ek se symbolem „Nehoda“ v dostate né velikosti a samoz ejm  též fluorescentním a

retroreflexním provedení. Použití jednotkou by bylo jednoduché – p i jízd  na místo

události zastavit ve vzdálenosti 300 – 500 m od události, v závislosti na podmínkách na

míst , sestavit dvojici p enosných zna ek jako varování p ijížd jících idic , zna ky ustavit

na krajnici a pokra ovat dál k nehod . V p ípad  ucpané komunikace by m lo taktéž dojít k

ozna ení pomocí t chto zna ek. Je sice možné, že komunikace z stane dále nepr jezdná, ale

v p ípad  jejího áste ného zpr jezdn ní postupem asu je nutné místo události ozna it. V

p ípad  nezpr jezdn ní kolona nar stá a ozna it její pohybující se konec p enosným

zna ením není možný. P i ozna ení místa události pomocí navržených zna ek je zdržení

minimální a p ínos pro zachra ující i zachránce nesporný – idi  bude v as varován a

p ipraven reagovat na vzniklou událost. P íklad provedení podobné zna ky je uveden na

obr. 46. Náklady na provedení obdobné skládací zna ky by nebyly nikterak vysoké a

prostorov  na uložení v nástavbách vozidel také nejsou náro né. 

obr. 46 návrh p enosné skládací zna ky „Nehoda“
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          M la by být také zavedena minimální výška používaných dopravních kužel . Ve

výbav  jednotek PO se asto nachází kužely jen 500 mm vysoké a n kdy také bez využití

fluorescentních a retroreflexivních materiál  jak vyžaduje [4] p edpis TP 66. Výška

minimáln  500 mm p edpisu sice vyhovuje, ale nap íklad SD R používá kužely

minimální výšky 750 mm a švédští hasi i zvýraz ujících sloupk  o výšce dokonce 

900 mm. Zv tšení výšky dopravních kužel  op t zvyšuje jejich viditelnost z v tší

vzdálenosti a ú innou plochu pro použití fluorescentních a retroreflexivních materiál . Jako

minimální výška dopravních kužel  u jednotek PO by m la být p edpsána hodnota 750 mm.

Negativem použití v tších dopravních kužel  je jejich skladnost v nástavbách vozidel.

V tšina skládacích kužel  dostupných na eském trhu je ve výšce 500 mm, nejv tší pak ve

výšce 700 mm.

Obr. 47 dopravní kužely r zných velikostí

41



          Dalším návrhem, vyplývajícím ze zkušeností ze zahrani í, je výklopný i výsuvný

panel s výraznou grafikou, nejlépe chevronem, dopln ný oranžovými LED sv tly na zadní

ásti st echy zásahových vozidel. Výroba takovéhoto panelu by jist  nebyla nijak

konstruk n  ani finan n  náro ná. Technické ešení by mohlo být založeno p ímo na

skláp ní celého panelu a vyklopení kompletu v p ípad  pot eby, toto ešení by ovšem bylo

náro n jší na zabraný prostor na nástavb  vozidla. Lepším ešením by byl princip jako u

stahovacího projek ního plátna i rolety – panel p evážet ve sklopené trubici, která by se v

p ípad  pot eby nap ímila, panel vyroloval a pat i n  zajistil. V závislosti na konstrukci by

bylo vhodné doplnit panel oranžovými LED sv tly. V p ípad  použití tohoto panelu by

došlo ke zvýšení siluety zasahujícího odstaveného vozidla a možnosti jeho spat ení z v tší

vzdálenosti i v p ípad  kolony utvo ené za ním. Návrh na obdobný panel je uveden na obr.

47. Další možností je osazení zadní ásti vozidla sv telnou šipkou stejn  jako v p ípad

dánského vozidla uvedeného výše, zde však nedochází ke zvýšení siluety vozidla. Poslední

možností je použití výklopné sv telné šipky jako v p ípad  n mecké THW, zde je však

vyšší náro nost na konstrukci a pot ebný prostor. V ideálním p ípad  by bylo možné tyto

prost edky sm rov  natá et v p ípad  šikmého odstavení vozidla. 

obr. 48 návrh na provedení výsuvného/výklopného panelu na vozidle
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          Sou asné schéma odstavení vozidel na míst  události by tedy bylo mírn  upraveno.

Základ by vycházel ze sou asn  používaného nárazníkového postavení, ale byl by dopln n o

výše zmín né prost edky v asného varování p ijížd jících idi . Vzdálenosti vycházejí z

reak ní doby idi e, dráhy zastavení vozidla a zkušeností ze zahrani í a schémat SD R.

Základem tohoto schématu je, aby byli idi i v as varování, informováni o tom co se d je a

byli schopni v as a pat i n  na situaci reagovat – objížd t událost v na ízeném sm ru.

obr. 49 návrh schématu odstavení vozidel u události
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          V navrženém schématu je použita dvojice skládacích p enosných zna ek „Nehoda“

umíst ných, dle podmínek na míst  události, ve vzdálenosti 300 – 500 m. Následuje svedení

provozu do jednoho jízdního pruhu pomocí dopravních kužel  pat i ného provedení a

velikosti. Kužely jsou umíst ny v maximální možné hustot  aby byl zvýšena jejich

efektivita. Ve vzdálenosti dalších 50 m stojí odstaveno v nárazníkovém postavení první

vozidlo hasi  – zadní ást ve vzoru chevron, bok battenburgská šachovnice, zapnuté modré

výstražné sv tla a zadní svád cí alej. Je také vyklopen zadní vykláp cí panel zvyšující

siluetu vozidla. Dále následují samotná havarovaná vozidla i jiná mimo ádná událost a

další vozidla IZS dle pot eby. Celé schéma je vhodné v rámci možností doplnit technickými

prost edky SD R, pokud je doba prodlevy adekvátní a její prost edky jsou v míst

události v dosahu. Schéma by bylo vhodné doplnit jejich p edzv stnými vozíky na úrovni

p enosných zna ek a pojízdnou uzavírkovou tabulí na úrovni dopravních kužel .

          Problémem p i zásahu na více než dvouproudé komunikaci nebo v p ípad , že

zasahující vozidla není efektivní odstavit podéln  s komunikací je, že veškeré výstražné a

zvýraz ující prvky použité na zádní ásti vozidla sm ují ven z komunikace - nikoliv do

zorného pole idi . ešením je konkstruk n  upravit zadní oranžové svád cí aleje a výše

navržené výklopné panely tak, aby je bylo možné nato it kolmo na komunikaci i v p ípad ,

že zásahové vozidlo je ustaveno šikmo, aby blokovalo širší profil komunikace. Tento

zp sob odstavení vozidel je dalším argumentem pro použití battenburgské šachovnice na

bocích vozidel.

obr. 50 šikmé ustavení vozidla a viditelnost battenburgské šachovnice
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8 ZÁV R

          Bakalá ská práce v jednotlivých kapitolách popisuje sou asn  platnou legislativu

týkající se tématu. Dále jsou popsány jevy, které mají vliv na viditelnost a rozpoznatelnost

vozidel p i zásahu a v asnou reakci idi e. Jsou rozebrány sou asn  používané prost edky

zvýrazn ní a varování používané jak u složek IZS tak v civilní sfé e a to jak v R tak

celosv tov .

          Výstup této práce lze aplikovat hlavn  u jednotek požární ochrany jako pom cku p i

po izování vybavení a postupech, které m žou pomoct p i zvýšení bezpe nosti u zásahu na

pozemní komunikaci. Toto se týká hlavn  p echodného dopravního zna ení, n kterých

prvk  zvýrazn ní vozidel pomocí svád cích alejí, výstražných sv tel oranžové barvy a

n kterých možností využití fluorescentního a retroreflexního materiálu. Další prvky jako

barevnost a vzorování vozidel záleží na zm n  platné legislativy týkající se mobilní požární

techniky. Platná legislativa bohužel neumož uje pln  využít výše popsaného potenciálu.

          Práce vychází jak z v deckých studií zabývajících se vnímáním barev, retroreflexí a

reak ní doby idi  tak ze zkušeností ze zahrani í. Sou asné možnosti zvýrazn ní vozidel

celosv tov  užívané nejsou u nás bohužel ke škod  jak ú astník  provozu tak zasahujících

pln  využity. Problém je dle mého názoru jednak v chyb jící v li m nit platnou legislativu a

neochot  investovat další finan ní prost edky a úsilí do již tak nákladné požární techniky.

          V ím, že zadání práce jsem splnil a v práci navrhl možná funk ní zlepšení. I lov k

neznalý problematiky by byl schopen po jejím prostudování dojít k záv ru, že zvýrazn ní

pomocí výše popsaných postup  je dozajista funk ní a realizovatelné. Na druhou stranu

jsem si v dom, že prosazení podobných záv r  do praxe chce as a hlavn  v li dot ených

osob n co zm nit.
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