
Vyjádření Dopravní komise k možnostem instalace ukazatelů okamžité rychlosti vozidel a 

dalším způsobům zklidnění dopravy ve městě 

 

Ukazatele okamžité rychlosti, které pomocí radaru měří a řidičům zobrazují jejich přesnou rychlost, 
patří mezi nástroje používané pro snížení rychlosti vozidel. Prodejci těchto systémů uvádějí, že 
v případě instalace 15-30% řidičů přizpůsobí rychlost nejvýše povolené ještě před tímto ukazatelem a 
v úseku za ním ji dodržuje 60% řidičů. Dopravní komisi se nepodařilo dohledat studie, které by tyto 
„marketingové“ hodnoty statisticky podložily. Dá se předpokládat, že na základě zobrazené okamžité 
rychlosti provedou drobnou korekci zejména řidiči, kteří povolenou rychlost nepřekračují. Dopravní 
komise se domnívá, že na řidiče, překračující povolenou rychlost výrazně, nebude mít instalace 
systému žádný vliv. Pro dosažení požadované účinnosti systému by bylo nutné v různých částech města 
nepravidelně kontrolovat rychlost vozidel městskou nebo státní polici. V takovém případě se ale 
pořízení těchto ukazatelů jeví jako zbytečné. 
 
Za lepší variantu lze považovat ukazatele okamžité rychlosti vybavené kamerou, která zaznamenává 
vozidla překračující povolenou rychlost a tím automaticky vytváří podklady pro přestupková řízení. Za 
další výhodu považujeme možnost začlenit tyto stanoviště do bezpečnostně monitorovacího 
kamerového systému, pokud o něm Řevnice uvažují. Příplatek je pak v porovnání s vybudováním 
jednoho kamerového stanoviště zanedbatelný.  
 
Dopravní komise nedoporučuje instalaci zpomalovacích semaforů (velmi nákladné, neekologické), 
případně zpomalovacích prahů (neekologické, poškozující vozidla). 
 
Za vhodné způsoby zklidnění dopravy ve městě Dopravní komise považuje vytvoření vhodného 
systému jednosměrných silnic. Pokud změníme silnici s obousměrným provozem na jednosměrný, pak 
získáme dostatek prostoru na vytvoření zálivů, případně dopravních šikan. Jednosměrné ulice dále 
umožňují lépe plošně rozložit intenzitu dopravy. 
 
 

  
Obrázek 1: Systém zálivů v jednosměrné místní ulici a dopravní šikana na vjezdu do obce 

 
Dále se Dopravní komise domnívá, že Řevnice by měly zůstat klidným zahradním městem s rychlostí 
omezenou v obytných zónách a na náměstí Jiřího z Poděbrad na 30km/h. Toho lze dosáhnout 
umístěním informativní dopravní značky IP25 s piktogramem omezení rychlosti na 30km/h a 
doprovodným textem „Přednost zprava“. Toto značení by mohlo v obytných zónách vést ke snížení 
rychlosti vozidel, hluku, ekologické zátěže a prašnosti. V některých místech i ke snížení počtu 
dopravních nehod nedáním přednosti zprava. Dopravní komise doporučuje vybrat několik lokalit pro 
pilotní projekt a po jeho vyhodnocení, v případě úspěšnosti, postupně plošně zavést v celých Řevnicích.   
 



Závěrečná doporučení 
 
Všechny systémy uvedené v předchozím textu vyžadují kontrolu dodržování pravidel silničního provozu 
městskou, případně státní policií. Doporučujeme zjistit, jaké jsou možnosti a s tím i spojené náklady na 
náhodné měření rychlosti v Řevnicích. 
 
V případě umístění systémů pro okamžité měření rychlosti vozidel Dopravní komise doporučuje zvážit 
ty vybavené kamerou. Vhodná místa pro instalaci jsou na obrázku 2. 
 

 
Obrázek 2: Vhodná stanoviště pro zobrazení okamžité rychlosti 

  
Náklady na vyznačení zóny s omezenou rychlostí na 30km/h jsou dány počtem značek IP25. Orientační 
cena, dle použitého materiálu a typu reflexní fólie, je 2000 – 11000 Kč. Včetně instalačního materiálu 
a práce tak instalace jedné značky bude začínat na cca 4000 Kč. Nutný počet značek lze optimalizovat 
systémem jednosměrných ulic. Jako oblasti pro pilotní projekt se zdají být vhodné tyto lokality: 
 
 

1. Za vodou  
 

2. Pražská, V Luhu, Tyršova 
 

3. Pod selcem 



 
Obrázek 3: Zóna 30km/h v lokalitě Za vodou. Potřebná je jedna značka na křižovatce Rovinská - Mořinská, optimálně ještě 
Mořinská – Slunečná 

Podstatná je značka na křižovatce Rovinská – Mořinská, která uzavírá v podstatě celou oblast. Umístění 

značky na křižovatce Mořinská – Rovinská je problematické. Toto místo není v katastru města Řevnice 

a byla by nutná součinnost s obcí Lety a Rovina. 

 

 
Obrázek 4: Zóna 30km/h. Oblast Pražská, V Luhu, Tyršova 

Ulice Hálkova je jednosměrná, nepotřebuje tedy značení. Optimální by bylo umístit jednu značku i na 

začátek ulice V Souhradí. 

 



 
Obrázek 5: Lokalita "Pod Selcem" 

Nejrozsáhlejší oblast. Počet nutných značek se dá optimalizovat systémem jednosměrných ulic. Dolní 
část ulic Žižkova a Narudova by mohla být jednosměrná, podobně jako Husova.  
 
Náklady na vyznačení zón s omezenou rychlostí, v uvedených částech města, budou srovnatelné 
s pořízením jednoho zobrazovače okamžité rychlosti projíždějících vozidel. 
 
Zpracováno na základě schůzky Dopravní komise dne 4.3. 2015 a podnětů od členů komise. 
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