Materiál:
Riešenie bezpečnosti chodcov na ulici Pod Párovcami na priechode pre chodcov
Cirkevná základná škola sa obrátila na Mesto Piešťany so žiadosťou o riešenie dopravnej
situácie – zvýšenia bezpečnosti priechodu pre chodcov. Vo svojej žiadosti uvádza ako dôvod
riešenia nerešpektovanie maximálnej dovolenej rýchlosti, nezastavovanie vozidiel čakajúcim
chodcom – deťom navštevujúcim školu a nedostačujúce osvetlenie priechodu. Škola navrhuje
umiestnenie semaforov (svetleného signalizačného zariadenia) na predmetnom priechode
a nové osvetlenie.
Po preskúmaní predmetnej žiadosti a posúdení dopravnej situácie uvádzame nasledovné:
Ulica Pod Párovcami v Piešťanoch je súčasťou siete miestnych komunikácií. Jedná sa
o komunikáciu funkčnej triedy B2 – zberná komunikácia, širokej 9,5 m. Priechod pre chodcov
sa nachádza v prehľadnom úseku, na ktorom sa nenachádzajú prirodzené prvky zníženia
rýchlosti. Preto je možné, že v danom úseku môže dochádzať k nerešpektovaniu najvyššej
povolenej rýchlosti.
Zvýšenie bezpečnosti priechodu pre chodcov je možné viacerými jednotlivými
opatreniami prípadne ich kombináciou. Za vhodné riešenie dopravnej situácie považujeme
nasledujúce opatrenia:
I. Osvetlenie priechodu pre chodcov
V súčasnosti je priechod osvetlený verejným pouličným osvetlením, ktoré vzhľadom na
umiestnenie stĺpu VO voči priechodu pre chodcov nie je ideálne. Prínosom tohto riešenia je
vhodne osvetlený priechod a nástupné plochy, čím sa zvyšuje bezpečnosť priechodu – vodiči
sú dostatočne včas informovaný o chodcovi, ktorý má v úmysle križovať vozovku, alebo ju už
prechádza priechodom pre chodcov. Osvetlenie priechodu je nutné riešiť projektom na
základe svetelnotechnického výpočtu.
Osvetlenie je možné zrealizovať v dvoch variantoch.
- Dvoma stĺpmi osvetlenia umiestnenými 1,5 m pred priechodom v oboch smeroch jazdy.

- Dvoma stĺpmi osvetlenia integrujúcimi osvetlenie s presvetlenou dopravnou značkou
IP 6 – priechod pre chodcov
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II. Osadenie alebo vybudovanie spomaľovacích prvkov
Osadenie spomaľovacieho prahu
Stavebno-technický prvok, ktorý čiastočným zvýšením nivelety, ako fyzickej prekážky
vytvára dynamický účinok na vozidlo a tak účinne vplýva na zníženie nežiaducej rýchlosti
vozidiel alebo na dodržanie stanovenej rýchlosti jazdy vozidiel.
Spomaľovací prah sa môže umiestniť len v odôvodnených prípadoch okrem iného aj pred
priechodom pre chodcov.

Stavebnou úpravou: vybudovanie vyvýšenia vozovky
Zmena úrovne vozovky je najúčinnejším opatrením v rámci znižovania rýchlosti
a zvýšenia pozornosti vodičov. V rámci budovania vyvýšenia vozovky bude nutné priechod
vybudovať ako bezbariérový pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
(signálne, varovné pásy).
Nevýhodou oproti osadeniu spomaľovacieho prahu sú vyššie náklady realizácie,
v oboch spôsoboch riešenia sa zvyšuje hlučnosť prejazdu vozidiel.

Opatrenia uvedené v bode I. a II. považujeme za najvhodnejšie pre riešenie dopravnej
situácie, najmä vzhľadom na ich účinnosť a úmernosť nákladov. Návrh riešení je vyobrazený
v prílohe č. 3 a 4.
III Ostatné Opatrenia
Ďalšie opatrenia, prípustné v zmysle platných zákonov, noriem a odporúčaní, ktoré
môžu zlepšiť bezpečnosť priechodu pre chodcov, avšak ktorých realizácia je buď vzhľadom
na intenzitu dopravy a samotnú bezpečnosť neúmerne nákladná alebo sa opatrenia môžu
minúť požadovanému účinku:
A. Úprava dopravného značenia
Červený podklad priechodu pre chodcov
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Doplnenie zvislého DZ A 13 Priechod pre chodcov
DZ a 13 je výstražné dopravné značenie. Vybavenie miesta prechodu zodpovedajúcim
značením upozorňuje vodičov, aby sa k nemu približovali so zvýšenou opatrnosťou. Zvyšuje
sa tým pozornosť vodičov a akceptácia priechodu. Účinnosť tohto opatrenia je otázna.

Doplnenie vodorovného dopravného značenia – V 16 optická psychologická brzda
Značka optická psychologická brzda opticky (prípadne zvukovo – podľa druhu požitého
materiálu a spôsobu nanesenia) vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jazdy pred miestom, na
ktorom hrozí nebezpečenstvo a je potrebné zvýšiť opatrnosť.

Dopravné gombíky Z 7c
Aktívne alebo retroreflexné dopravné gombíky sa používajú v kombinácii
s vodorovným dopravným značením V 6a a V 6b (priechody pre chodcov) pre zvýraznenie
vodorovného DZ za účelom výstrahy a informovania vodičov o prítomnosti priechodu pre
chodcov. Nevýhodou je, že týmto opatrením sa nezlepší viditeľnosť chodcov čakajúcich na
nástupných plochách priechodu. V prípade aktívnych gombíkov je nutné ich napojenie na
elektrickú sieť a zásah do vozovky komunikácie.

3/5

B. Svetelné signalizačné zariadenie
Svetelná signalizácia s prerušovaným svetlom
Zariadenie neslúži na riadenie dopravy, je to výstražné zariadenie, ktoré má zvýšiť
pozornosť vodičov motorových vozidiel a akceptáciu priechodu. Nevýhodou sú vyššie
náklady na realizáciu, vznik dodatočných prevádzkových nákladov – napojenie na elektrickú
sieť, údržba, opravy.

Dopytová svetelná signalizácia
Toto svetelné signalizačné zariadenie je riadené prostredníctvom tlačidla a reaguje na
požiadavky chodcov. Toto opatrenie sa odporúča použiť v prípade, že frekvencia chodcov je
veľmi nepravidelná. Toto opatrenie sa riadi potrebami prechádzajúcich osôb a zvyšuje
akceptáciu priechodu zo strany vodičov motorových vozidiel. Nevýhodou sú vysoké náklady
na realizáciu a vznik dodatočných prevádzkových nákladov – napojenie na elektrickú sieť,
údržba opravy.
C. Stavebné úpravy:
Zriadenie stredového ostrovčeku (deliaci pás)
Prostredníctvom stredového ostrovčeku sa vozovka rozdelí, čím vzniknú dva krátke
úseky, ktoré predstavujú približne polovicu pôvodnej vzdialenosti určenej na prechod. Takto
zabezpečený priechod je vhodný predovšetkým pre deti, keďže je pri ňom potrebné sledovať
len dopravný prúd z jedného smeru a získa sa tak lepší prehľad o dopravnom dianí.
Nevýhodou sú vysoké obstarávacie náklady, a mierne skomplikovaná je najmä zimná údržba
komunikácie (zúženie jazdného profilu).

Žiadame komisiu pre výstavbu a dopravu o odporučenie riešenia prostredníctvom
jedného alebo kombináciou viacerých uvedených opatrení.

Vypracoval:
Ing. Ľuboš Hložka
19. 04. 2016

Prílohy:
1. Lokalizácia priechodu pre chodcov
2. Súčasná situácia
3. Návrh riešenia – vybudovanie vyvýšenia vozovky + bezbariérový priechod + osvetlenie
priechodu
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4. Návrh riešenia – Osadenie spomaľovacieho prahu + osvetlenie priechodu
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Návrh rieš enia dopravnej situácie - MK - Pod Párovcami - Cirkevná š kola
1. Lokalizácia priechodu pre chodcov

Návrh rieš enia dopravnej situácie - MK - Pod Párovcami - Cirkevná š kola
2. Súč asná situácia
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Návrh rieš enia dopravnej situácie - MK - Pod Párovcami - Cirkevná š kola.
3. Návrh rieš enia - Vybudovanie vyvýš enia vozovky + bezbariérový priecho pre chodcov + osvetlenie priechodu
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4. Návrh rieš enia - Osadenie spomaľ ovacieho prahu + osvetlenie priechodu
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