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Prezentace pro
Obecní úřady a regiony ČR
- Zásobník reflexních prvků

Právní úprava

•

•

V zákoně o pozemních komunikacích je od února
2016 zakotvena povinnost chodce pohybujícího
se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici
nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak,
aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích.
V ČR v současné době probíhá kampaň ČKP a
Besipu na propagaci retroreflexních prvků, neboť
informovanost českých občanů je velmi nízká.

Z důvodové zprávy k zákonu

•
•

„Šedesát procent chodců zemře v noci a
osmdesát procent za snížené viditelnosti,“ řekl ve
středu senátorům před schválením návrhu ministr
dopravy Dan Ťok.
Pokud tyto prvky chodci mít nebudou, hrozí jim
pokuta 1500 až 2500 korun. "Nejsem velký
příznivec represivních zásahů, měli bychom
chodcům vysvětlovat, že je to pro jejich
bezpečnost," uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Dopady právní úpravy na chodce
v případě nesplnění povinností

•

•

vyjma toho, že chodec nevybavený
retroreflexními prvky se vystavuje nebezpečí
úrazu nebo vážného poškození zdraví popř. smrti
může být pokutován PČR za nesplnění podmínek
zákona.
pojišťovna by v takovém případě nepochybně
zváží i možnost odmítnutí plnění, popř.
podstatného krácení nároku poškozeného
chodce.

Co je zásobník retroreflexních prvků
a k čemu slouží?

•

•
•

zásobník retroreflexních prvků je produkt, který
bude obsahovat retroreflexní terčíky, které bude
moci každý chodec použít k ochraně své osoby
před plánovaným pohybem po neosvětlené
komunikaci.
zásobník plánujeme umístit na co nejvíce místech
kde se vyskytují chodci na neosvětlených
komunikacích (zejména se jedná o konce obcí).
obsluha zásobníku je rychlá a intuitivní. Aplikace
terčíku je velice snadná.

Místa vhodná pro umístění zásobníků?

•
•
•
•
•
•

každý výjezd (konec) z obce (města)
autobusové zastávky mimo obec (město)
skladové areály mimo intravilán obce (město)

cyklostezky křižující komunikace
veškerá školní zařízení - zejména z důvodu
výchovy mládeže k zodpovědnému chování
chodce na pozemní kounikaci
vytipovat v obcích a městech místa, která jsou
sice uvnitř obce (města) ale je zde špatná
viditelnost nebo se jedná o nepřehledné úseky

Reklamní využití zásobníku
retroreflexních prvků a terčíků

•

•
•
•

Na zásobníku je umístěn reflexní proužek v nejvyšším bodě
tubusu a vrchní části koše zajišťující jeho viditelnost na
velikou vzdálenost,

na zásobníku má JukejReflex umístěnu reklamu v horní části
tubusu o velikosti samolepky o rozměrech cca výška 5 cm x
šířka cca 15 cm,
ve středové části by byl prostor na umístění či reklamy a
označení obce (popř. toho kdo bude zásobník retroreflexních
prvků objednávat popř. financovat),
prozatímní předpoklad je takový, že financovat zásobník bude
obecní úřad včetně retroreflexních prvků případně je možné
financovat partnerem projektu.

Varianty log a reklamy
na retroreflexních terčících

•
•

•
•

terčíky mají velikost 6,3 cm, reflexní odraz je viditelný
minimálně na 100 metrů,
v jednom zásobníku může být umístěno 500 až 1.500 kusů
terčíků,
doplňování a výměna retroreflexních prvků v zásobníku je
velmi jednoduchá - retroreflexní prvky budou dodávány v
pouzdře, které se vloží do zásobníku.
cena terčíků je 1.950,– Kč bez DPH za 500 kusů včetně
grafiky a perforace terčíku.

Cena a vybavení zásobníku a koše

•
•
•
•

•

zásobník obsahuje samotné zařízení, příchytné kovové pásky
k uchycení na značku nebo sloup, příchytné šrouby včetně
hmoždinek pro instalaci na zeď, samořezné šrouby pro
instalaci na pevný plot atp.,
zásobník je vybaven infografikou s popisem použití zásobníku
zásobník je z vnější strany polepen logem, reklamou nebo
jakýmkoliv znakem, který dodá zájemce o instalaci zásobníku,
kompletní cena zásobníku a koše včetně grafiky činí
3.900,- Kč bez DPH (bez instalace)

instalaci zásobníků jsme schopni na základě požadavku
zajistit za příplatkovou cenu, která bude stanovena vždy
individuálně předem na základě složitosti a ujeté vzdálenosti k
instalaci

vzor zásobníku a vzor reflexního prvku

Počet instalací

•
•
•

Počet instalovaných tubusů včetně koše k 21.5.2018 je 794

Počet použitých reflexních terčů k 21.5.2018 je 463.500
společnost Jukej Reflex s.r.o. je jediným dodavatelem a
výrobcem uvedeného zařízení, neboť se jedná o registrovaný
užitný vzor společnosti a tudíž o její duševní vlastnictví.

Pilotní provoz a instalace

•
•
•

V červenci 2017 byl zahájen pilotní provoz v obci Dolní
Studénky na Šumpersku. Zde jsou instalovány 4 zásobníky
retroreflexních prvků včetně retroreflexních terčíků.
Spuštění pilotního provozu předcházela tisková zpráva v
místním tisku.
Během února 2018 bylo instalovány v rámci projektu 670 kusů
zásobníku retroreflexních terčíků.

Děkujeme za pozornost

vice informací: www.jukejreflex.cz
dotazy: info@jukejreflex.cz

