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VLASTNOSTI A VÝHODY ZAŘÍZENÍ
1) Vyloučení nehod chodců na přechodu
Při dodržení pokynů uvedených na ovládacím panelu jsou
vyloučeny kolize chodce s vozidlem. Chodec dle návodu
stiskne a drží tlačítko pro informaci vozidlům, že hodlá
použít přechod a drží tlačítko až do zastavení vozidel, kdy
tlačítko uvolní a přechází, přičemž informační zařízení
stálým svícením informuje o chodci na přechodu. Pokud
chodec dodrží toto pravidlo, nemůže dojít k nehodě, protože
na vozovku vstupuje až po zastavení vozidel. Do doby než
vozidla zastaví, chodec drží stisknuté tlačítko a nemůže
vstoupit na vozovku.
2) Spoluúčast chodce při signalizaci
Informační zařízení vybízí chodce ke spoluúčasti na
signalizaci, čímž se zamezí bezmyšlenkovitému vběhnutí
do vozovky před jedoucí auta, což je příčinou velké části
nehod. Navíc návod u tlačítka na použití informačního
zařízení dává jasnou instrukci nevstupovat do vozovky před
zastavením vozidel, čímž upozorňuje chodce, že jeho
přednost není absolutní.
3) Cenová dostupnost
Výrazně nižší pořizovací cena ve srovnání s klasickými
světelnými semafory.
4) Zajištění financování
Možnost odkladu splátek do doby získání dotace. V případě zájmu zajistíme dlouhodobé financování bez platby předem až do
doby, kdy se po schválení projektu vyřídí žádost o dotaci. Obec může vyřešit zabezpečení přechodu, aniž by musela okamžitě
vynaložit finanční prostředky.
5) Plynulost provozu
Vozidlo zastaví nebo zpomalí jen krátce pro dání přednosti chodci a pokračuje v jízdě, jakmile chodec uvolní jízdní pruh, ve které m
se vozidlo nachází. V případě použití světelných semaforů musí vozidlo čekat na zelenou, bez ohledu na to, že chodec již jízdní
pruh uvolnil. Tím se značně zpomaluje provoz a vznikají nežádoucí kolony, které mimo jiné nadbytečně znečišťují vzduch.
6) Rychlost instalace,
Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí.

7) Nezávislost na vnějším napájení
Možnost napájení a dobíjení solárním panelem.

PŘEHLED PROVEDENÍ SIGNALIZAČNÍCH PANELŮ

1.

PANEL S NÁPISEM
Provedení signalizačního panelu
s výstražným nápisem POZOR
CHODCI, který se rozsvítí při
signalizaci a začne blikat při
přecházení vozovky.

2.

PANEL SE SYMBOLY
Provedení signalizačního panelu, který
staticky zobrazuje zvolené symboly, např.
chodce, které se rozsvítí při signalizaci a
začnou se pohybovat při přecházení
vozovky.

3.

PANEL SE SVĚTLY
Jednoduchá
verze
signalizačního
panelu s výstražnými světly, která se
rozsvítí při signalizaci a začnou blikat
při přecházení vozovky.

PŘEHLED PROVEDENÍ AKTIVAČNÍCH MODULŮ
Interaktivní moduly se 100% zárukou beznehodovosti (chodec je zapojen do procesu přecházení). Vhodné pro exponované přechody, kde je
beznehodovost podmínkou jako u škol, úřadů, institucí, nemocnic, frekventovaných přechodů a podobně.
Všechny verze signalizačních panelů lze libovolně kombinovat s jednotlivými aktivačními moduly, dle konkrétních požadavků.
Modul se 100% bezpečností držením tlačítka až do
zastavení vozidel
Ovládací tlačítko je doplněno informací, že je nutné jej držet
stisknuté až do úplného zastavení vozidel. Po stisknutí
tlačítka zařízení signalizuje stav ‘‘CHODCI U PŘECHODU‘‘.
Po zastavení vozidel chodec uvolňuje tlačítko a chodec
přechází, zařízení signalizuje stav ‘‘CHODCI NA
PŘECHODU‘‘.

SVĚTELNÝ NÁPIS
Před stiskem tlačítka.

ZÓNA DETEKCE
CHODCE U
PŘECHODU

SVĚTELNÝ NÁPIS
Po stisku tlačítka.

ZÓNA DETEKCE
CHODCE NA
PŘECHODU

PODSVÍCENÉ
Chodce přicházející z chodníku
inteligentní čidlo detekuje

Moduly s čidly
Místo tlačítka lze použít pro detekci chodce čidlo
samostatné nebo jako jištění nestisknutí tlačítka
chodcem. Čidlo FPD na rozdíl od běžných čidel
rozlišuje chodce přicházejícího z chodníku od
chodce z vozovky, takže nesignalizují 2x.

BEZDRÁTOVÁ
KOMUNIKACE

Chodce přicházející z vozovky
inteligentní čidlo nedetekuje

Třístavová signalizace
Moduly s tlačítkem jsou vybaveny třístavovou signalizací.

Detekce chodce na přechodu
V základním provedení signalizačního zařízení
je doba signalizace pro přecházení
přednastavena. V alternativním provedení je
chodec po vstupu na přechod detekován čidlem.
Výhodou je, že signalizace probíhá jen po dobu
jeho přítomnosti na přechodu a že pomalý
chodec má dost času na bezpečné přecházení.

První stav – žádný chodec neaktivoval tlačítkem nebo svou přítomností (u zařízení bez tlačítka) signalizační zařízení
Signalizační panely nesignalizují
Druhý stav – chodec drží tlačítko stisknuté nebo čidlo detekuje chodce u přechodu
Signalizační panely signalizují chodce u přechodu
Třetí stav – chodec uvolnil tlačítko nebo opustil zónu detekce u přechodu a po nastavený čas nebo po dobu detekce čidly na
přechodu
signalizační panely signalizují chodce na přechodu

Bezdrátová komunikace
Obě párové jednotky na daném přechodu spolu mohou bezdrátově komunikovat.

SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S RADAREM
Radar zvyšuje bezpečnost přechodu informací řidiče červeným světlem a blikáním,
pokud překračuje předepsanou rychlost, v obci obvykle 50 km/h. Současně při
překročení předepsané rychlosti se zobrazuje nápis POMALU. Při aktivaci
signalizačního zařízení se volitelně
zobrazuje nápis CHODCI. Radar je
Doporučení pro správné přecházení:
možné umístit před přechodem, čímž
- Pozor – chodec nemá absolutní
vozidla mají delší dráhu ke zpomalení.
přednost a před vstoupením na
přechod musí signalizovat vozidlům
svůj záměr a vyčkat jejich zastavení
-

Zařízení signalizuje jen po dobu
stisknutého tlačítka a upozorňuje
řidiče na úmysl chodce přejít vozovku,
přičemž provoz na přechodu se řídí
Pravidly silničního provozu

-

Tam kde není signalizační zařízení,
signalizujte rukou až do zastavení
vozidel před vstupem na vozovku!

-

Při přecházení musíme sledovat i
další jízdní pruh, první vůz nám sice
dá přednost, ale v dalším pruhu si
řidič chodce nemusí všimnout. Proto
je nutné opět signalizovat (nejlépe
rukou) úmysl dokončit přecházení a
počkat, až i další vozidlo zastaví

Při aktivaci signalizačního
zařízení se zobrazuje nápis
“CHODCI“
Při překročení
přednastavené
rychlosti se
zobrazuje nápis
POMALU
Tabulka s poučením
Na signalizační zařízení je možné umístit ceduli s varováním, že chodci nemají na
přechodu absolutní přednost, což si mnozí chodci neuvědomují nebo to neví, což
způsobuje podstatnou část nehod na přechodu. Dále je uveden způsob správného
přecházení. Tím se chodci školí i pro přechody, které nejsou signalizačními
zařízeními vybaveny. Navíc je na ceduli QR kód pro stažení do mobilu
s podrobnějším popisem předcházení častým příčinám nehod a je zde uveden text
zákona o přechodech. Dále je uveden odkaz na webové stránky FPD, kde je
podrobný návod k přecházení.

Ostrůvky
Zejména u čtyř a více proudých vozovek použití ostrůvku podstatně zvyšuje bezpečnost přechodu. FPD má v sortimentu
prefabrikované, cenově dostupné sady ostrůvků, které se instalují instantně bez výkopových nebo stavebních prací. K nim je
možné vybrat příslušné signalizační zařízení u některých z výše uvedených typů

Detekce chodců v prostoru u přechodu se zvukovou hláskou nebo podsvícením informační cedule
Při detekci chodců je možné u přechodu je aktivovat upozorňovací přerušovaný tón nebo zvukovou hlásku vyzývající chodce
k použití signalizačního zařízení před vstupem na vozovku, což snižuje počet nenadálých vkročení na vozovku, a tím úrazů. Po
aktivaci signalizační zvuková hláska provádí chodce bezpečným použitím přechodu, zejména upozorňuje na vyčkání zastavení
vozidel před vstupem na vozovku. Současně se podsvěcují jednotlivé fáze bezpečného přecházení na informační ceduli.

DETEKTOR
CHODCE
REPRODUKTOR
SE ZVUKOVOU
HLÁSKOU
AKTIVAČNÍ MODULY NA
OSTRŮVKU PRO DRUHOU
POLOVINU VOZOVKY

Jak vychovat chodce aby náhle nevstupovali na vozovku?

Signalizace pro
vozidla

1. Držení tlačítka
Při interaktivní signalizaci řidič stiskne a drží tlačítko
až do zastavení vozidel, nemůže tedy vstoupit
unáhleně na vozovku.
2. Osvětlení chodce
REFLEKTOR NASVĚTLUJÍCÍ INTENZIVNÍM
SVĚTELNÝM KUŽELEM CHODCE upozorňuje
řidiče na přítomnost chodce u přechodu. Je
aktivován spolu se signalizačním světlem do
protisměru jen při stisknutí tlačítka. To motivuje
chodce držet tlačítko stisknuté, až do zastavení
vozidel a tedy nedochází k úrazům

Osvětlení
čekajícího chodce

Kontrolka
Tlačítko
Panel návodu

3. Informace pro chodce, že signalizace je
aktivována
Umístěním signalizačního světla také do
protisměru, chodec vidí, že signalizace je
aktivována, což jej motivuje k jejímu využívání.
4. Osvětlení přechodu při aktivaci
signalizačního zařízení tlačítkem, zvýší
intenzitu, což motivuje chodce k jeho použití.

INFORMAČNÍ
SVĚTLO
CHODCŮM DO
PROTISMĚRU
Směr k přijíždějícím
vozidlům

