
Propustek s deformační zónou – projekt VaV 
s vysokým potenciálem celospolečenského zisku

Souãasn˘ stav

Propustky v pfiíkopech na‰ich silnic

jsou naprosto nenápadná technická zafií-

zení, laickou a pfieváÏnou ãástí odborné

vefiejnosti opomíjená. ProtoÏe je jejich

v˘skyt v rámci silniãní sítû ãast ,̆ odha-

dovan˘ poãet 300 tis. kusÛ, dochází ob-

ãas pfii sjetí vozidla z vozovky k nárazu

do tohoto zafiízení. Pfiíãiny opu‰tûní vo-

zovky jsou následující: smyk na kluzké vo-

zovce, mikrospánek, nezvládnut˘ vyh˘ba-

cí manévr nebo pfiedjíÏdûní, nezvládnutí

vozidla pfii fiízení pod vlivem alkoholu.

ProtoÏe se jedná o náraz na pevnou pfie-

káÏku ve vysoké rychlosti, jsou úãinky na

posádku ãasto devastující. Roãnû na ães-

k˘ch silnicích dochází k 10–20 smrteln˘m

nehodám tohoto typu.

Problematikou bezpeãnosti tûchto za-

fiízení se zab˘vám od roku 2004. ¤e‰ením,

které bylo v té dobû povaÏováno za bez-

peãné, bylo budování ‰ikm˘ch ãel pro-

pustkÛ. Toto fie‰ení má ale nûkolik tech-

nick˘ch nedostatkÛ, které v praxi pfiiná‰ejí

urãitou nechuÈ k realizaci takto uprave-

n˘ch propustkÛ. TakÏe se stále budují

v bezprostfiední blízkosti silnic propustky

s kolm˘mi ãely. Dle hypotézy, vyslovené

v ãlánku „Dopravní nehody s ãely samo-

statn˘ch sjezdÛ“ autorÛ Ing. Tomá‰e Mi-

ãunka a Ing. Michala Frydr˘na, uvefiejnû-

ném v ãasopise Dopravní inÏen˘rství

v roce 2010, mÛÏe toto uspofiádání b˘t

pro posádku vozidla stejnû nebezpeãné,

jako náraz do kolmého ãela. Navíc vozid-

lo mÛÏe b˘t katapultováno po ‰ikmém ãe-

le zpût na vozovku a ohrozit dal‰í úãast-

níky provozu.

Pfiehled dosavadních patentovû chrá-

nûn˘ch fie‰ení

Problematika propustku byla fie‰ena

ãtyfimi patentov˘mi fie‰eními ve svûtû

a jedním v âeské republice. ¤e‰ení mají

rÛzn˘ stupeÀ bezpeãnosti, motivace ke

zlep‰ení uÏitn˘ch vlastností jsou dvû:

❙ Zv˘‰ení bezpeãnosti

❙ Zrychlení a usnadnûní v˘stavby prefab-

rikací

V‰echna dosavadní patentovaná fie‰e-

ní mûla jednu spoleãnou vlastnost, která

je pro nehodové dûje zásadní, tj. pevnou

nadzemní ãást. ¤e‰ení, zab˘vající se i hle-

diskem bezpeãnosti a zmírnûním tragic-

k˘ch následkÛ nárazu pfievádûjí náraz na

‰ikm˘ pohyb nebo zónu nárazu „ochra-

Àují“ absorbéry nárazu. 

Pfiehled dosavadních patentovan˘ch

fie‰ení:

❙ CZ 19993 Samostatn˘ sjezd s integro-

vanou deformaãní zónou

❙ KR 20030071986 Box culvert using bu-

ilt-up block and the construction

❙ US 5 551 798 Culvert end wall retainer

system

❙ EP 0 846 204 Safety device for a cul-

vert

❙ US 2003/0223821 Form and method for

casting a monolithic precast safety end

Pfiínosy fie‰ení propustku s defor-

maãní zónou

¤e‰ení, chránûné ãesk˘m patentem âR

ã. 302313 a mezinárodní pfiihlá‰kou vy-

nálezu, pfiedstavené v tomto projektu, je

oproti pfiedchozím diametrálnû odli‰né

v tom, Ïe v nadzemní ãásti nemá ve smû-

ru pohybu vozidla pevnû zakotvenou pfie-

káÏku, ale pouze volnû posuvné segmen-

ty, které se pfii nárazu vozidla fiízen˘m

zpÛsobem poskládají. Nedojde tedy k ex-

trémnû vysokému zpomalení vozidla s de-

vastujícími úãinky na posádku.
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Zkou‰ky provedené na modelu zafiíze-

ní potvrdily tyto pfiedpoklady:

❙ Propustek s deformaãní zónou, jeho

nadzemní ãásti, se pfii nárazu fiízen˘m

a bezpeãn˘m zpÛsobem pfied vozidlem

poskládají.

❙ Vozidlo kultivovan˘m zpÛsobem (bez

boãních pohybÛ, bez pfievracení) zpomalí

a zastaví na kolech s pfiístupn˘mi dvefi-

mi na jedné stranû vozidla.

❙ ·ikmé ãelo propustku pfii sklonu 1:2

a men‰ím vozidlo skuteãnû rÛzn˘m zpÛ-

sobem katapultuje, vozidlo mnohdy kon-

ãí i na stfie‰e na silnici.

❙ ·ikmé ãelo ve sklonu 1:1 je nedostateã-

né a pÛsobí jako pevná pfiekáÏka.

¤e‰ení má v pfiípadû prokázání pfied-

pokladÛ v reáln˘ch situacích poten-

ciál úspor celospoleãensk˘ch nákla-

dÛ (aÏ 0,5 mld. Kã roãnû) a sníÏení

váÏnosti osobních následkÛ doprav-

ních nehod.

Propustek s deformaãní zónou má ne-

jen bezpeãnostní, ale i technické pfiednos-

ti ve srovnání se stávajícím uspofiádáním

a ostatními patentovû chránûn˘mi vzory:

❙ Krátká doba v˘stavby, v pfiípadû bûÏné-

ho propustku délky 4 m je moÏné tento

propustek zfiídit bûhem 2 dnÛ.

❙ Jednodu‰‰í údrÏba 

❙ pfii stejné hloubce pfiíkopu vût‰í svûtlost,

neÏ u trubního propustku

❙ pfii totálním zneãi‰tûní (napfi. zaplavení

bahnem), lze propust rozebrat a po vy-

ãi‰tûní zpût sestavit

❙ pfii po‰kození lze opravit jen znehodno-

cenou ãást

❙ Vy‰‰í trvanlivost – v˘roba betonu v ide-

álních podmínkách.

❙ NiÏ‰í cena – pfii hromadné opakované

v˘robû bude konstrukce levnûj‰í, neÏ

stávající uÏívaná fie‰ení.

❙ Lep‰í odvodnûní

❙ nepfieru‰uje odvodnûní zemní plánû

❙ v pfiípadû pryÏové vozovky moÏnost lep-

‰ího odvodnûní vozovky podél propustkÛ

❙ Pravdûpodobné vyuÏití recyklovan˘ch

materiálÛ.

Fáze projektu, financování

Projekt je v souãasné fázi, za úãasti

spolupartnerÛ, pfiipraven pro provedení

nárazov˘ch zkou‰ek na reálném prototy-

pu a ovûfiení vlastností a chování v dal-

‰ích situacích a nárazech napfi. motocyk-

listÛ, pomocí poãítaãové simulace. Pro

financování tohoto v˘zkumu hledáme

zdroje, a to ve sféfie státní i privátní.

Vzhledem k vysokému potenciálu úspor

celospoleãensk˘ch nákladÛ jsme spoleãnû

s partnery pfiesvûdãeni, Ïe prostfiedky na

projekt, aÈ z vefiejn˘ch nebo soukrom˘ch

zdrojÛ, získáme. BohuÏel pfies nesporn˘

pfiínos projektu pro vefiejnou sféru po

22mûsíãní pfiípravû soukromé investiãní

prostfiedky zatím vedou! Zatím vynaloÏe-

né náklady na projekt jsou z 99,1 % fi-

nancovány z privátních zdrojÛ a získání

0,9 % (ãástka 10.000,- Kã) je tak admi-

nistrativnû nároãné, Ïe získané prostfied-

ky z vût‰í ãásti „spolkne“ administrace Ïá-

dosti a jejího vyfiízení.

Závûr

Projekt koresponduje s cíli Národní

strategie bezpeãnosti silniãního provozu

na období 2011 - 2020, závazného doku-

mentu schváleného usnesením Vlády âes-

ké republiky ã. 599 ze dne 10. srpna 2011.

Spoleãnû s partnery vûfiíme, Ïe i tento ãlá-

nek posune projekt k realizaci tak, aby je-

ho v˘sledky slouÏily vefiejnosti.

Ing. Petr Novotn ,̆ Ph.D. 

Ateliér mal˘ch okruÏních 

kfiiÏovatek, Pardubice, Kanceláfi 

autorizovaná v oborech Dopravní

stavby a Mûstské inÏen˘rství
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Nehoda na I/35 u Bûlé pod Bezdûzem, první nehoda v roce 2012 s obûtí na Ïivotû


