
 
 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 

BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE VYBRANÝCH LOKALIT V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI  

SAFETY INSPECTIONS OF SELECTED LOCALITIES IN THE MORAVIAN-SILESIAN 
REGION 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

 

AUTOR PRÁCE   Bc. DENISA JALŮVKOVÁ 

AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE             Ing. RADKA MATUSZKOVÁ 

SUPERVISOR 

 

BRNO 2020 



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 

studia  

Studijní obor  3607T009 Konstrukce a dopravní stavby  

Pracoviště  Ústav pozemních komunikací  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Denisa Jalůvková  

Název  
Bezpečnostní inspekce vybraných lokalit v Moravskoslezském 

kraji  

Vedoucí práce  Ing. Radka Matuszková  

Datum zadání  31. 3. 2019  

Datum odevzdání  10. 1. 2020  

V Brně dne 31. 3. 2019  

doc. Dr. Ing. Michal Varaus 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



 
 

PODKLADY A LITERATURA  

Zákony a vyhlášky 

Normy a technické podmínky 

Metodika pro provádění bezpečnostní inspekce  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  

Předmětem práce bude výběr nehodových lokalit v Moravskoslezském kraji, kde bude provedena analýza 

nehodovosti. Analýze bude podrobeno 10 mezikřižovatkových úseků v extravilánu a 10 křižovatek v extravilánu. 

Z těchto lokalit pak budou na základě nehodovosti vybrány nejrizikovější lokality, na kterých bude provedena 

bezpečnostní inspekce spolu s návrhy pro zvýšení bezpečnosti.  

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST 

VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, 

a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných 

prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Radka Matuszková 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostní inspekcí na vybraných lokalitách v Moravskoslezském 

kraji. Nejprve bylo pro provedení analýzy dopravních nehod vybráno deset úseků a deset křižovatek 

z extravilánu. Tyto lokality byly na základě nehodové analýzy a ukazatelů nehodovosti porovnány. 

Následně byly vybrány tři úseky a tři křižovatky pro provedení bezpečnostní inspekce. Součástí 

bezpečnostní inspekce byla vizuální prohlídka a identifikace rizik. Ke každému riziku byl předložen 

možný návrh jeho řešení.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bezpečnostní inspekce, analýza dopravních nehod, dopravní nehoda, riziko, úsek, křižovatka, 

Moravskoslezský kraj 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis presents safety inspection in selected localities in the Moravian-Silesian Region.  

Ten sections and ten intersections from rural area were selected for an accident rate analysis at first. 

These locations were compared on the basis of accident rate analysis and accident indicators. After 

that, were selected three sections and three intersections for a safety inspection. The safety inspection 

included a visual inspection and risk identification. For all identified risks were proposed a possible 

solutions.  

 

KEY WORDS  

Safety inspection, accident rate analysis, traffic accident, risk, section, intersection, Moravian-Silesian 
Region 
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1 Úvod 

Předmětem této diplomové práce je zpracování bezpečnostní inspekce na pozemních komunikacích 

v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k tomu, že dopravních nehod v posledních letech neustále 

přibývá, je nutné nalézt jejich příčiny a rizika.  Jedním z nástrojů, který slouží k odhalení rizik spojených 

s dopravně technickým stavem pozemní komunikace, je bezpečnostní inspekce. Cílem inspekce 

je nalézt tato riziková místa a navrhnout opatření k jejich odstranění či zmírnění.  

V případě této bezpečnostní inspekce bude vycházeno z dat o nehodovosti ve vybraných lokalitách 

a na základě informací poskytnutých například Policií České republiky nebo Správou železniční 

dopravní cesty, kterými jsou dané lokality označovány jako problémové. Lokality budou vybírány mimo 

zastavěná území. Nehodová data jednotlivých úseků a křižovatek budou zpracována z webového 

portálu, a to jednotné dopravní vektorové mapy, kterou spravuje Centrum dopravního 

výzkumu, v. v. i. ve spolupráci s Policií České republiky. Před provedením bezpečnostní inspekce 

tak bude provedena nehodová analýza u 10 vybraných křižovatek a 10 úseků. Na základě provedené 

analýzy dopravních nehod a ukazatelů nehodovosti budou vybrány 3 křižovatky a 3 úseky v extravilánu, 

které budou podrobeny bezpečnostní inspekci.  Bezpečnostní inspekce bude provedena dle metodiky 

Centra dopravního výzkumu, a to v souladu s evropskou směrnicí EU 2008/96/EC a vyhláškou 

č. 104/1997 Sb. V rámci bezpečnostní inspekce bude provedena nejprve fotodokumentace s vizuální 

prohlídkou vybraných lokalit a následně hledání rizik, přičemž u každého rizika bude navrženo vhodné 

řešení k jeho odstranění či zmírnění.  Součástí práce bude i vypracování kolizních diagramů jednotlivých 

lokalit. 

Cílem této diplomové práce je prostřednictvím analýzy nehodovosti a na základě znalostí získaných 

z norem a vyhlášek, identifikovat rizika a nedostatky na pozemních komunikacích.  K těmto rizikům 

je následně nutné navrhnout bezpečnostní opatření ke snížení dopravních nehod na vybraných 

lokalitách. 
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2 Silniční síť na území Moravskoslezského kraje 

2.1  Základní údaje o stavu silniční sítě 

V současné době patří k hlavní tepně Moravskoslezského kraje mezinárodní silnice I/11 (E75), 

a to na trase Rýmařov – Opava – Ostrava – Český Těšín – Jablunkov. Dále se silniční síť opírá o mezinárodní 

silnici I/48 (E462), která se v současné době upravuje na rychlostní komunikaci R48, a to na trase Nový Jičín 

– Frýdek-Místek – Český Těšín). Krajem dále pokračuje již dostavená (r. 2012) dálnice D1, která je součástí 

transevropského koridoru a tvoří tak páteřní silniční síť, která zajišťuje nejen spojení kraje s celou Českou 

republikou, ale i se sousedním Polskem.  Dálniční síť prochází všemi okresy s výjimkou okresu Bruntál. [1] 

Na území tohoto kraje je páteřní síť dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy doplněna o silnice II. a III. 

tříd, které jsou taktéž důležitou součástí dopravní sítě tohoto regionu. Silniční síť II. a III. tříd, 

která je ve vlastnictví kraje, má v současné době délku 2 743 km s 1 121 mosty. Nejdelší celková síť 

se k 1.1.2016 nachází v rámci tohoto kraje v okrese Bruntál a Opava. Nejméně silnic ve vztahu k jejich 

délce se nachází v okrese Karviná a Ostrava-město. [1], [2] 

Na území Moravskoslezského kraje se k 1.1.2016 nacházelo i 141 železničních přejezdů, které křižují 

21 silnic I. třídy, 37 silnic II. třídy a 83 silnic III. třídy. [3] 

 

Obr.  2.1.1: Silnice II. a III. třídy v MS kraji k 1.7.2019 (zdroj: [3]) 

 

Obr.  2.1.2: Stav silnic II. a III. třídy v MS kraji v roce 2016-2017 (zdroj: [3]) 
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Obr.  2.1.3: Stav silnic II. a III. třídy v MS kraji v roce 2016-2017 (zdroj: [3]) 

Dle Správy silnic Moravskoslezského kraje se v případě silnic II. a III. třídy jedná v 15 % o stav výborný, 

v 31 % dobrý, v 21 % vyhovující, v 10 % pak nevyhovující a v 23 % se jedná o havarijní stav komunikace.   

2.2  Realizované stavby 

Momentálně se na území Moravskoslezského kraje v rámci silniční sítě buduje mnoho staveb, 

a to zejména na dálnici D48, která je hlavní dopravní tepnou ve směru do Polska. Jednou ze staveb 

je například II. etapa obchvatu Frýdku-Místku (D48), která byla zahájena 25.9.2019. Tato stavba 

společně s první již vybudovanou částí má odklonit veškerou tranzitní dopravu z města, a to zejména 

i v posledním úseku dálnice, který vede přes hustě zastavěnou oblast. V současné době se staví na téže 

dálnici (D48) i na úseku mezi Rybím a Rychalticemi v okrese Nový Jičín. V roce 2020 by na této dálnici 

mělo dojít i k zahájení stavby mezi Bělotínem a Šenovem u Nového Jičína. Dálnici D48 

by tak v budoucnu měla vést paralelně s dálnicí D1, a to od Bělotína až po Český Těšín. [5], [6] 

Další významnou stavbou, která byla již dokončena, je „prodloužená“ Rudná u Ostravy-Poruby, 

na kterou řidiči mohli vjet 19.12.2019. Jedná se o poslední úsek silnice I/11, kterým by se měla zrychlit 

zejména doprava mezi Ostravou a Opavou. [7] 

Součástí propojení dálnice D1 a D48 je i v současné době budovaná přeložka silnice I/58 na trase Příbor 

– Skotnice.  V budoucnu by tak na ni měla navázat i stavba I/58 Mošnov - obchvat. Jedná 

se o vybudování obchvatu obce Skotnice a Mošnov, kdy má dojít ke zkvalitněné dopravy na letiště 

Leoše Janáčka Ostrava a do průmyslové zóny v Mošnově.  Silnice I/58 je také jednou z hlavních 

komunikací v kraji, která vede od Frenštátu pod Radhoštěm přes Příbor dále do Ostravy a následně 

končí v Bohumíně. [8] 
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2.3  Dopravní nehody v jednotlivých okresech v letech 2014 až 2019 

V Moravskoslezském kraji se za sledované období, a to mezi lety 2014 až 2019 stalo celkem 51 415 

dopravních nehod, při nichž bylo 12 138 osob lehce zraněno, 1 283 osob těžce zraněno a 274 osob 

usmrceno.  

Okresy Celkem nehod Lehce zraněno Těžce zraněno Usmrceno 

Bruntál 4 755 1 230 123 32 

Opava 7 375 2 165 266 40 

Nový Jičín 6 500 1 849 180 39 

Ostrava-město 16 321 2 792 227 59 

Karviná 7 616 1 833 233 41 

Frýdek-Místek 8 848 2 269 254 63 

Tab. 2.3.1: Dopravní nehody v MS kraji v letech 2014 až 2019 

 

 

Graf 2.3.1: Celkový počet dopravních nehod v MS kraji 

 

Dle provedené analýzy dopravních nehod v rámci Moravskoslezského kraje, se nejvíc nehod stalo 

v okrese Ostrava-město, a to 16 321, což je místy až mnohonásobně víc než v případě ostatních okresů. 

4 755

7 375
6 500

16 321

7 616
8 848

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Celkem dopravních nehod



15 
 

 

Graf 2.3.2: Počet lehce zraněných osob při dopravních nehodách v MS kraji 

Nejvíce lehce zraněných osob při dopravní nehodě bylo za sledované období taktéž v okrese Ostrava-

město, a to 2 792. 

 

Graf 2.3.3: Počet těžce zraněných osob při dopravních nehodách v MS kraji 
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Počet těžce zraněných osob je v rámci okresů v tomto kraji poměrně srovnatelný. K největšímu 

množství těžce zraněných osob došlo v okrese Opava, a to 266.  

 

Graf 2.3.4: Počet usmrcených osob při dopravních nehodách v MS kraji 

K největšímu počtu úmrtí při dopravních nehodách došlo v okrese Frýdek-Místek, a to 63. K velkému 

množství usmrcených osob došlo i v okrese Ostrava-město, a to 59. 
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3 Metodika provádění bezpečnostní inspekce  

3.1 Systém bezpečnosti  

Dle odborné studie je lidskému činiteli přiřazena dominantní role u vzniku víc než 90 % dopravních 

nehod, z čehož okolo 60 % je připisováno pouze člověku. Na vině je jak psychologická, tak fyzická 

stránka člověka, kdy řidiči vozidel často z různých důvodů nevěnují pozornost řízení ať už vědomě 

či nevědomě. V některých případech ohrožují spoluúčastníky silničního provozu svým nevhodným 

způsobem jízdy či nerespektováním pravidel silničního provozu. Na vinně pak může být i řízení vozidla 

pod vlivem návykových látek. [9] 

Na vznik dopravních nehod má významný vliv i samotné uspořádání komunikace, tzn. volba poloměrů 

směrových oblouků či šířka jízdních pruhů, a to v souladu s návrhovou rychlostí. Trasa komunikace 

by neměla být pro řidiče monotónní, aby nezpůsobovala únavu. Z důvodu bezpečnosti je důležité volit 

návrhové prvky komunikace či křižovatky tak, aby splňovaly normové hodnoty. Na všech komunikacích, 

ale i v křižovatkách je důležité zajistit rozhledy a neumísťovat v blízkosti komunikace pevné překážky 

v podobě reklam a billboardů, které by jim mohly bránit. Důležité je zajistit i překážky či konstrukce 

dopravních staveb (mostní pilíře, propustky), které mohou při vzniku dopravní nehody značně zhoršit 

její následky. [10] 

 

Obr.  3.1.1: Podíl dopravní infrastruktury, lidského činitele a vozidla na vzniku dopravních nehod, za období 2011-2015 
(zdroj: [9]) 

Bezpečnost je tvořena komplexním systémem, ve kterém dochází k neustálým interakcím mezi 

účastníky provozu, vozidly a infrastrukturou, přičemž je pro její zabezpečení a zvýšení nezbytné působit 

na všechny složky tohoto systému. Je tedy nutné, aby vlastníci a správci silnic zajistili požadovanou 

úroveň bezpečnosti na plánovaných i stávajících pozemních komunikacích, a to po celou dobu jejich 
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životnosti. V rámci přípravy, výstavby a údržby pozemní komunikace je k dispozici mnoho nástrojů, díky 

jejíž aplikaci lze snížit riziko vzniku dopravních nehod, případně zmírnit jejich následky. K těmto 

nástrojům patří audit bezpečnosti, hodnocení vlivů na bezpečnost, bezpečnostní inspekce, identifikace 

a řešení rizikových lokalit, hloubková analýza dopravních nehod, řízení bezpečnosti celé sítě a sledování 

chování. Každý z těchto nástrojů slouží v různých fázích životnosti komunikace. [10] 

         
 

   

 

  

    

    
 

   

 

  

    

    
 

   

   

  
 

   

  

  

 

   
 

  

  

Obr.  3.1.2: Nástroje bezpečného utváření komunikací dle fází životnosti komunikace (zdroj: [10]) 

Tyto nástroje lze rozdělit do dvou skupin: 

a) Proaktivní nástroje 

Cílem těchto nástrojů je odhalit rizika možného vzniku dopravních nehod a navrhnout případná 

opatření k jejich předejití či alespoň zmírnění jejich následků. [10] 

b) Reaktivní nástroje 

Cílem je odhalit rizika a navrhnout nápravná opatření k opravě stávajícího nebezpečného stavu 

komunikace pomocí analýzy dopravních nehod, které se na pozemní komunikaci již staly. 

Audit 

bezpečnosti 
Hodnocení 

vlivů 
Plánování a 

výstavba 

Audit 

bezpečnosti 
Bezpečnostní 

inspekce 
Kolaudace, 

zkušební 

Plánování a 

výstavba 
Sledování 

chování 

Běžný provoz, 

údržba 

Identifikace a analýza 

rizikových lokalit 
Řešení rizik 

Audit 

bezpečnosti 
Hodnocení 

vlivů 

Rozsáhlé 

opravy a úpravy 

Hloubková 

analýza 

Bezpečnostní 

inspekce 

Identifikace a analýza 

rizikových lokalit 



19 
 

Proaktivní nástroje jsou účinnější než reaktivní, a to proto, že dokážou odhalit potencionální nehodová 

místa na komunikaci ještě dříve, než se dopravní nehody stanou. Díky těmto nástrojům lze značně 

ušetřit vysoké celospolečenské náklady i náklady na odstraňování a opravu spojené s nehodovostí. [10] 

3.2 Provádění bezpečnostní inspekce 

Do seznamu prohlídek pozemních komunikací byl dle vyhlášky č. 317/2011 Sb. vložen pojem 

„bezpečnostní inspekce komunikací zařazených do transevropské silniční sítě“. Dle §7a je bezpečnostní 

inspekce definována jako:  

„Posouzení dopadů stavebních, technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost 

silničního provozu při jejím používání a vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace 

pro účastníky silničního provozu.“  [11] 

Na základě vyhlášky č. 317/2011 Sb. jsou stanoveny pravidla provádění inspekce na síti TEN-T: 

• Inspekci zajišťuje vlastník nebo správce komunikace. 

• Inspekci provádí auditor bezpečnosti pozemních komunikací společně s alespoň jednou další 

fyzickou osobou. 

• Inspekce se provádí jednou za 5 let. 

Na základě této metodiky lze aplikovat výše uvedená pravidla na všech pozemních komunikacích. 

V praxi je pak možné se setkat i s pojmem speciální bezpečnostní inspekce, která provádí jednorázovou 

inspekci na vybraném úseku pozemní komunikace. Jedná se například o inspekci specifických částí 

silnice, jako jsou například speciální bezpečnostní inspekce silničního tunelu či železničních přejezdů. 

Dále se pak jedná o inspekce prováděné například z důvodu rekonstrukce stávající komunikace.  

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní inspekce je preventivní nástroj, není potřeba k jejímu provádění 

znát detailní nehodová data na řešeném úseku pozemní komunikace. Bezpečnostní inspekce spočívá 

v nalezení tzv. skrytých chyb, což jsou nevhodně umístěné prvky dopravní infrastruktury. Bezpečnostní 

inspekce by se měla provádět uceleně na všech komunikacích silniční sítě, a to bez ohledu na místa 

s vyšší koncentrací nehod, neboť tato nehodová místa nemusí vždy odhalit všechny rizikové prvky 

pozemní komunikace. V tomto případě se podrobná analýza dopravních nehod neprovádí i z důvodu 

časové, technické a finanční náročnosti. 

Nehodová data mohou v některých případech pomoci při výběru problematických úseků, které by měly 

být přednostně podrobeny bezpečnostní inspekci. Znalost vlivu dopravně technického uspořádání 
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komunikace v souvislosti se vznikem dopravních nehod a znalost případných nápravných opatření 

je pro provádění bezpečnostní inspekce nezbytná. [10] 
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4 Analýza nehodových dat na vybraných lokalitách 

Analýza dopravních nehod je jeden z nejdůležitějších nástrojů ke zjištění problematický nehodových 

lokalit, druhu a hlavních příčin dopravních nehod. Dopravní nehodovost se ve většině případů 

koncentruje na určitá místa či úseky silniční sítě. Hlavními způsoby, jak předejít vzniku dopravních 

nehod a jejich následkům, je tak nalézt potenciální místa, která jeví určité nedostatky v rámci 

bezpečnosti na komunikaci. Mezi taková místa patří například křižovatka, přechod pro chodce nebo 

jiný úsek komunikace. V mnoha případech lze ke snížení nehodovosti dosáhnout i jednoduchými 

opatřeními, která nejsou příliš finančně nákladná. Tato opatření lze aplikovat až na 30–35 % kritických 

míst na pozemní komunikaci, a to v reálně krátkém čase. Způsob předejití vzniku dopravních nehod 

může spočívat v úpravě organizace provozu, zvýšením přehlednosti lokality a v neposlední řadě 

i výchovou a vzděláním. Statisticky lze určit, že k 30-40 % dopravních nehod dochází na zhruba 3 % 

délky silnic. [12], [13] 

Člověk dle současných statistik zaviní až okolo 60 % nehod. Mezi nejčastější příčiny nehod patří: 

• překračování rychlosti, 

• nesprávné nebo riskantní předjíždění, 

• nedání přednosti v jízdě, 

• nesprávný způsob jízdy. [14] 

Většinou se jedná o spolupůsobení více faktorů, které v určité chvíli nastaly. Mezi další faktory podílející 

se na vzniku dopravní nehody patří: 

• nevhodné uspořádání křižovatek, 

• špatný stav či podélný sklon vozovky, 

• vyjeté koleje, 

• špatné dopravní značení, 

• nedostatečné či žádné osvětlení přechodu nebo křižovatky 

• nebezpečné překážky, jako mostní pilíře, propustky, a další. [15] 

Pro danou analýzu nehodovosti jsem vybrala 10 křižovatek a 10 úseků v extravilánu na území 

Moravskoslezského kraje, které se jevily z hlediska množství dopravních nehod jako rizikové. 

Pro získání nehodových dat na vybraných lokalitách byla využita Jednotná dopravní vektorová mapa, 

přičemž pro intenzity dopravy bylo využito celostátního sčítání dopravy za rok 2016, které poskytuje 

Ředitelství silnic a dálnic.  
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4.1 Křižovatka na silnici I/11 x III/4664 na území obce Mokré Lazce 

 

Obr.  4.1.1: Křižovatka I/11 x III/4664

Řešená styková křižovatka (tříramenná) se nachází ve správním území obce Mokré Lazce na styku 

komunikací I/11 a III/4664. Dle průzkumu pojišťovny Allianz se pro rok 2016 jedná o třetí nejrizikovější 

křižovatku v České republice. Křižovatka se nachází na čtyřpruhové silnici mezi Opavou a Ostravou, a to 

na jednom z nejvíce vytížených úseku v Moravskoslezském kraji. Největší problémem je dle policie 

nedání přednosti nebo příliš rychlá jízda. Opavští policisté již několikrát podali podnět na změnu 

organizace dopravy na této křižovatce příslušnému silničnímu správnímu úřadu Moravskoslezského 

kraje. Hlavní prioritou bylo vytvořit jízdní pruh pro odbočení vlevo ze silnice I/11 ze směru od Opavy 

na silnici III/4664 směrem do obce Mokré Lazce, přičemž odbočovací pruh by byl chráněn dopravním 

ostrůvkem. V rámci policejního návrhu bylo i úplné zrušení odbočení vlevo ze silnice I/11 právě 

ze směru od Opavy na Ostravu. 

 V současnosti je zde omezená rychlost na 70 km/h, kterou bohužel velké množství řidičů nedodržuje. 

Rychlost je v místě za křižovatkou ve směru na Ostravu upravena svislým dopravním značením 

na 90 km/h společně se značením informující řidiče, že se nachází na silnici pro motorová vozidla 

(č. IZ 2a). Do křižovatky mimo vedlejší větev komunikace III/4664 vyúsťují i dva sjezdy od soukromých 

nemovitostí. Na této čtyřpruhové komunikaci jsou jízdní pásy odděleny střední dvojitou podélnou 
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čárou souvislou (č. V 1b), která je v místě odbočení v délce cca 37 m nahrazena dvojitou podélnou 

čárou přerušovanou (č. V 2c). Jízdní pruhy jsou v délce paprsků křižovatky doplněny o šipky (č. V 9a) 

určující směr jízdy. Na hlavní silnici I/11 se napojuje vedlejší silnice III/4664, na které se nachází svislé 

dopravní značení „Dej přednost v jízdě!“. Na křižovatce se nachází i jeden sloup veřejného osvětlení.  

Podélný sklon hlavní větve stoupá ve směru na Ostravu cca 2 %, přičemž podélný sklon vedlejší větve 

klesá od křižovatky směrem do obce Mokré Lazce cca 2 %. 

 

Obr.  4.1.2: Situace dopravní nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1993 11 785 72 13 850 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 2 549 12 586 67 15 202 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 605 9 783 84 10 472 

Tab. 4.1.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 
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Graf 4.1.1: Počet nehod ve sledovaném období 

 

Graf 4.1.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 
Graf 4.1.3: Druh dopravních nehod 
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Graf 4.1.4: Následky dopravních nehod 

 

 
Graf 4.1.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 
Graf 4.1.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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Na základě analýzy řešeného úseku lze říci, že hlavní příčinou vzniku dopravních nehod bylo nedodržení 

vzdálenosti za vozidly (32 %), nepřiměřená rychlost (16 %) či nedodržení dopravního značení 

„Dej přednost v jízdě!“ (11 %).  Celkový počet dopravních nehod na této křižovatce je 19, z toho 

8 osobních nehod, při nichž utrpěli 3 osoby těžké a 20 osob lehké zranění. 

Mezi nejčastější druhy dopravních nehod patří srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (48 %), dále 

pak srážka s pevnou překážkou (13 %) či srážka s lesní zvěří (13 %). Většina nehod se stala ve dne 

za nijak nezhoršené viditelnosti (74 %), další pak v noci (16 %), přičemž vozovka byla ve většině případů 

suchá, neznečištěná (75 %).  

Téměř polovina dopravních nehod na této křižovatce si vyžádala zranění. 

 

4.2  Křižovatka na silnici II/464 x III/4643 na území obce Kylešovice 

 

Obr.  4.2.1: Křižovatka II/464 x III/4643  

Tato vidlicová křižovatka se nachází ve správním území obce Kylešovice. Hlavní větev křižovatky tvoří 

komunikace II/464 ve směru od Opavy do Bílovce a vedlejší větev tvoří komunikace III/4643 směrem 

do Hradce nad Moravicí, přičemž z této větve vede jeden odbočovací jízdní pruh pro napojení 

na komunikaci II/464 směrem na Bílovec a druhá část větve pak pokračuje v přímé směrem na Opavu.   



27 
 

Hlavní větev v místě křižovatky vjíždí do oblouku. Podélný sklon hlavní větve stoupá ve směru 

na Bílovec okolo 0,5 % a vedlejší větev stoupá ve směru na Hradec nad Moravicí cca 0,9 %.  

Jako největší problém této křižovatky se jeví absence jak vodorovného, tak svislého dopravního 

značení, díky němuž nelze zejména při jízdě ze směru od Opavy poznat, kde pokračuje hlavní 

komunikace. Na komunikaci III/4643 lze v místě před odbočovacím pruhem nalézt svislé dopravní 

značení „Dej přednost v jízdě!“.  Na hlavní silnici II/464 se v obou směrech nachází informativní 

dopravní značení.  

Přes křižovatku prochází propustek, který je na hlavní silnici opatřen zábradlím a na vedlejší silnici pak 

svodidlem.  

 

Obr.  4.2.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 218 1 562 33 1 813 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 267 1 695 31 1 993 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 93 1 229 39 1 361 

Tab. 4.2.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 
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Graf 4.2.1: Počet nehod ve sledovaném období 

 

Graf 4.2.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

Graf 4.2.3: Druh dopravních nehod 
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Graf 4.2.4: Následky dopravních nehod 

 

 
Graf 4.2.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 
Graf 4.2.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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Na základě provedené analýzy řešené křižovatky je hlavní příčinou nejčastěji nerespektování příkazu 

dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“ (25 %), dále pak nepřiměřená rychlost (50 %) či vyhýbání bez 

dostatečné boční vůle (25 %).  Nejčastěji se jednalo o havárii (50 %) nebo srážku s jedoucím 

nekolejovým vozidlem (50 %). Největší množství nehod se stalo v noci za nezhoršených podmínek (75 

%). V době nehody bylo na vozovce ve 40 % nehod náledí, ve zbylých případech pak byla vozovka suchá.  

 Na dané křižovatce se za sledované období stalo celkem 5 nehod, z toho jedna si vyžádala těžké 

zranění.  

 

4.3  Křižovatka na silnici II/647 x II/464 na území obce Bílov  

 

Obr.  4.3.1: Křižovatka II/647 x II/464  

Zkoumaná styková křižovatka se nachází na úseku komunikace I/47 a II/464 ve správním území obce 

Bílov. Silnice II/647 vedoucí z Fulneku do Bohumína tvoří doprovodnou silnici k dálnici D1.  

Hlavní větev tvoří komunikace I/47, vedlejší pak II/464. Na obou větvích křižovatky jsou zřízeny 

přídatné pruhy pro odbočení a připojení, které jsou na hlavní větvi doplněny o směrové šipky. 

Vodorovné dopravní značení je v místě vyústění vedlejší větve značně vyjeté. Na každé větvi křižovatky 

se nachází svislé dopravní značení upravující přednost v jízdě, dále pak značení informativní 
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či doplňkové.  V blízkosti křižovatky se nachází sloupy nízkého napětí, jejichž vedení prochází přes 

křižovatku. Podélný sklon hlavní větve klesá ve směru na Bílovec cca 3,9 %. Vedlejší větev klesá 

cca 2,8 % ve směru na Studénku.  

 

Obr.  4.3.2: Situace dopravních nehod  

 

I/47 směr Fulnek       

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 446 1 882 51 2 379 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 554 2 043 48 2 645 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 174 1 481 60 1 715 

Tab. 4.3.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

I/47 směr Bílovec       

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 963 5 393 54 6 410 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 1 184 5 853 50 7 087 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 406 4 243 63 4 712 

Tab. 4.3.2: Roční průměr denních intenzit dopravy 

II/464 směr Studénka       

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 509 2 627 30 3 166 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 634 2 776 28 3 438 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 194 2 255 35 2 484 

Tab. 4.3.3: Roční průměr denních intenzit dopravy 
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Graf 4.3.1: Počet nehod ve sledovaném období 

 

 

Graf 4.3.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 

Graf 4.3.3: Druh dopravních nehod 
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Graf 4.3.4: Následky dopravních nehod 

 

 

Graf 4.3.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

Graf 4.3.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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Na základě provedené analýzy dané křižovatky lze říci, že u 89 % dopravních nehod byl na vině řidič 

vozidla. Nejčastěji se jednalo o nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (23 %) nebo se řidič plně 

nevěnoval řízení (22 %) či nezvládl řízení vozidla (22 %). Na této křižovatce se za sledované období stalo 

celkem 9 nehod, z toho 6 osobních, při nichž byla 1 osoba těžce zraněna a 5 osob lehce zraněno. Mezi 

hlavní druhy nehod patří havárie (45 %) a srážka s nekolejovým vozidlem (33 %). Největší množství 

nehod se stalo ve dne (56 %) a v noci (33 %) za nezhoršené viditelnosti. Vozovka silnice byla u většiny 

nehod suchá, neznečištěná (78 %).  

4.4  Křižovatka na silnici I/57 x III/443 46 na území obce Branka u Opavy 

 

Obr.  4.4.1: Křižovatka I/57 x III/443 46  

Řešená styková křižovatka se nachází ve správním obce Otice a Branka u Opavy na styku komunikací 

I/57 a III/443 46.  Silnice I/57 je jedním z hlavních silničních tahů na východě republiky. Silnice 

pokračuje až k hranicím s Polskem. Podélný sklon hlavní větve I/57 klesá ve směru na Opavu okolo 

0,5 %, přičemž podélný sklon vedlejší větve stoupá směrem na obec Otice cca 0,7 %. 

Největším problémem na této křižovatce je železniční přejezd křižující komunikaci III/443 46. Tratí 

projíždí každý den osobní vlaky jejíž cílovými stanicemi je Hradec nad Moravicí a Opava. Vlaky jezdí, 

co hodinu, a to od 5 hodiny ráno až do 21 hodiny večer.  
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V blízkosti křižovatky se nachází i autobusové zastávky se zálivy. Zastávky jsou obsluhovány 10 linkami 

autobusů. Je zde určité riziko, a to v okamžiku, kdy se v zálivu směrem do Hradce nad Moravicí sjedou 

dva linkové autobusy, které následně mohou zasahovat do rozhledového pole křižovatky.  

Vzhledem ke skutečnosti, že na dané koleji projíždí pouze motorové železniční vozidlo, jehož rychlost 

se pohybuje okolo max 80 km/h, je železniční přejezd bez závor a světelných signálů. Přejezd je opatřen 

v každém směru svislým dopravním značením, a to výstražným křížem pro jednokolejný železniční 

přejezd (A32a). Výstražný kříž je v místě napojení vedlejší větve na hlavní doplněn o značku „Stůj, dej 

přednost v jízdě!“. Před příjezdem k přejezdu jsou na vedlejší komunikaci vodorovná dopravní značení 

doplněna o návěstní desky (A31a, A31b, A31c). Okolo 50 m před přejezdem se nachází výstražné 

dopravní značení upozorňující na krátký přejezd. Za přejezdem se pak v místě napojení na hlavní 

komunikaci nachází svislá dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“. Hlavní komunikace je tvořena 

podélnou čárou souvislou (č. V 1a), která je v místě křižovatky nahrazena podélnou čárou 

přerušovanou (č. V 2b).  

Křižovatkou prochází i vedení nízkého napětí. Nachází se zde i sloup veřejného osvětlení.   

 

Obr.  4.4.2: Situace dopravních nehod  

 

I/57       

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 973 9 132 87 11 192 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 2 521 9 752 81 12 354 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 602 7 581 102 8 285 

Tab. 4.4.1: Roční průměr denních intenzit 
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Graf 4.4.1: Počet nehod ve sledovaném období 

 

 

Graf 4.4.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 

Graf 4.4.3: Druhy dopravních nehod 
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Graf 4.4.4: Následky dopravních nehod 

 

 

Graf 4.4.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

Graf 4.4.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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Na základě provedené analýzy je hlavní příčinou nehod na této křižovatce nedání přednosti v jízdě (53 

%), a to jak v případě nerespektování dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“ tak „Stůj, dej přednost 

v jízdě!“. Další příčinou nehod je nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (17 %). Celkem 

se na dané křižovatce za sledované období stalo 18 nehod, z toho 9 osobních, při nichž 16 osob bylo 

lehce zraněno a 1 osoba těžce. Nejčastějším druhem nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidle 

(47 %) a srážka s vlakem (47 %). Většina nehod se stala ve dne (59 %) nebo v noci (35 %) za nijak 

nezhoršené viditelnosti. Vozovka byla ve většině případů suchá, neznečištěná (83 %).  

4.5  Křižovatka na silnici I/57 x II/463 na území obce Březová 

 

Obr.  4.5.1: Křižovatka I/57 x II/463 

Daná styková křižovatka se nachází taktéž na velmi vytížené silnici I/57, a to ve správním území obce 

Březová. Na hlavní větev I/57 se připojuje vedlejší větev silnice II/463 ve směru od Skřipova. Křižovatka 

se nachází v zalesněné oblasti.  Podélný sklon hlavní větve I/57 klesá ve směru na obec Kajlovec 

ve sklonu cca 3,3 % a vedlejší větev II/463 klesá ve směru na Skřipov ve sklonu cca 6 %. Hlavní větev 

svírá s vedlejší větví úhel cca 120°. Na hlavní komunikaci je maximální dovolená rychlost 90 km/h. 

Na vedlejší větvi křižovatky je umístěna dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“. Na dané křižovatce 

se nenachází přídatné pruhy pro odbočení ani pro připojení. Na hlavní komunikaci je směr možného 

odbočení vyznačen vodorovným dopravním značením, a to směrovými šipkami.  
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Obr.  4.5.2: Situace dopravních nehod 

  

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 691 5 616 82 7 389 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 2 165 5 998 76 8 239 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 505 4 662 96 5 263 

Tab. 4.5.1: Roční průměr denních intenzit 

 

 

Graf 4.5.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.5.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 

Graf 4.5.3: Druhy dopravních nehod 

 

 

Graf 4.5.4: Následky dopravních nehod 

9% 8%

17%

25%
8%

17%

8% 8%

Hlavní příčiny nedodržení bezpečné
vzdálenosti za vozidlem
nepř. rychlost dopr.
tech.stavu vozovky
nezaviněná řidičem

při odbočování vlevo

nepř. rychlosti stavu vozovky

řidič se plně nevěnoval řízení
vozidla
bezohledná, agresivní,
neohleduplná jízda
výhýbání bez dostatečné
boční vůle

36%

46%

18%

Druh nehody

srážka s jedoucím
nekolejovým vozidlem

srážka s pevnou překážkou

srážka s lesní zvěří

64%

27%

9%

Následky nehody

s pouze hmotnou
škodou

s lehkým zraněním

s těžkým zraněním



41 
 

 

Graf 4.5.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

Graf 4.5.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 

 

Největším problémem na této křižovatce je dle provedené analýzy odbočování vlevo (25 %) 

či nevěnování řízení vozidla (17 %). Ze 17 % nejsou nehody zaviněny řidičem. Na křižovatce se stalo 

celkem 11 dopravních nehod, z nichž 4 byly osobní nehody, při nichž došlo ke 3 lehkým a 1 těžkému 

zranění. Nejčastěji se jednalo o srážku s pevnou překážkou (46 %) či jedoucím nekolejovým vozidlem 

(36 %). Dopravní nehody se staly převážně ve dne za nijak zhoršené viditelnosti (73 %). V noci se stalo 

okolo 18 % dopravních nehod. Vozovka byla při dopravních nehodách ve většině případů suchá, 

neznečištěná (73 %).  

73%

18%

9%

Viditelnost ve dne, viditelnost
nezhoršená vlivem
povětrnostních
podmínek

v noci - bez veřejného
osvětlení, viditelnost
nezhoršená vlivem
povětrnost. podmínek

ve dne, zhoršená
viditelnost vlivem
povětr. podmínek

18%

73%

9%

Stav vozovky

Mokrá

Suchá

Náledí



42 
 

4.6 Křižovatka na silnici I/58 x III/4806 na území obce Petřvald 

 

Obr.  4.6.1: Křižovatka I/58 x III/4808  

Řešená průsečná křižovatka se nachází ve správním území obce Petřvald. Hlavní větev křižovatky tvoří 

silnice I/58. Tato silnice původně spojovala město Rožnov pod Radhoštěm až k polským hranicím. 

V roce 2010 ale byla poslední část v blízkosti hranic nahrazena dálnicí D1 a silnici I/67. V současné době 

se na této silnici od roku 2017 buduje obchvat obce Skotnice, přičemž má tato stavba zajistit i kvalitnější 

dopravu do průmyslové zóny a zejména na letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Trasa silnice I/58 je také 

součástí propojení dálnice D1 a D48. Vedlejší větve se napojují na hlavní komunikaci od obce Petřvald 

a Trnávka. Podélný sklon hlavní větvě stoupá ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí ve cca 1 %. Vedlejší 

větve stoupají od obce Petřvald k obci Trnávka ve sklonu cca 2,4 %. Obě vedlejší větve svírají s hlavní 

úhel 90°. Na řešené křižovatce se nenachází odbočovací ani připojovací pruhy. Na obou vedlejších 

větvích je osazena dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“. Na hlavní komunikaci se v obou 

směrech nachází cca 190 m od křižovatky vodorovné dopravní značení v podobě trojitých příčných čar, 

které mají upozornit na křižovatku a sníženou rychlost na 70 km/h, která je zde vyznačena 

jak příslušnou svislou dopravní značkou, tak vodorovným značením. 
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Obr.  4.6.2: Situace dopravních nehod 

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 225 7 055 66 8 346 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 1 568 7 534 62 9 164 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 367 5 857 77 6 301 

Tab. 4.6.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Graf 4.6.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.6.2: Hlavní příčiny dopravních nehod  

 

 

Graf 4.6.3: Druhy dopravních nehod  

 

 

Graf 4.6.4: Následky dopravních nehod 
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Graf 4.6.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

Graf 4.6.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 

 

Na základě provedené analýzy je hlavní příčinou nehod na této křižovatce nerespektování dopravní 

značky „Stůj dej přednost v jízdě!“ (50 %). Další dopravní nehody se staly při odbočování vlevo (25 %).  

Celkově se na této křižovatce za sledované období stalo 8 dopravních nehod, z toho 5 osobních, 

při nichž bylo lehce zraněno 5 osob. Nejčastěji se jednalo o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem 

(87 %). Převážná většina nehod se stala ve dne za nezhoršené viditelnosti na suché vozovce (75 %). 
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4.7 Křižovatka na silnici I/58 x III/4808 na území obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí 

 

Obr.  4.7.1: Křižovatka I/58 x III/4808  

Řešená styková křižovatka se nachází ve správním území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Hlavní větev 

tvoří již zmíněná silnice I/58, přičemž vedlejší je tvořena větví silnice III/4808 směrem k obci Petřvald. 

Křižovatka se nachází v poměrně zalesněné lokalitě. Podélný sklon hlavní větvě stoupá ve směru 

na obec Stará Ves nad Ondřejnicí ve cca 3,3 %. Vedlejší větev pak ve směru na Petřvald klesá ve sklonu 

cca 2,9 %. Hlavní větev svírá s vedlejší větví úhel okolo 88°. Daná křižovatka nemá přídatné pruhy 

pro odbočení a připojení. Na hlavní komunikací je maximální dovolená rychlost 90 km/h. Na vedlejší 

komunikaci je osazena dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“. V obou směrech hlavní komunikace 

se pak nachází svislá dopravní značka upozorňující na řešenou křižovatku (č. P 1).  



47 
 

 

Obr.  4.7.2: Situace dopravních nehod  

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 320 7 398 34 8 752 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 1 679 7 901 32 9 612 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 419 6 142 40 6 601 

Tab. 4.7.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Graf 4.7.1: Počet dopravních nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.7.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

Graf 4.7.3: Druhy dopravních nehod 

 

 

 

Graf 4.7.4: Následky dopravních nehod 
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Graf 4.7.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

Graf 4.7.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 

 

Na základě provedené analýzy je příčin dopravních nehod na této křižovatce mnoho. V 66 % dopravních 
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4.8 Křižovatka na silnici I/56 x III/484 12 na území obce Baška 

 

Obr.  4.8.1: Křižovatka I/56 x III/484 12  

Daná průsečná křižovatka se nachází ve správním území obce Baška. Hlavní větev tvoří komunikace 

I/56, která vede přes Moravskoslezský i Zlínský kraj. V rámci Moravskoslezského kraje vede nejprve 

z Opavy do Ostravy, kde je následně přerušena dálnicí D56. Dále pak pokračuje z Frýdku-Místku přes 

Frýdlant nad Ostravicí až do Bíle, kde se napojuje na silnici I/35. Tato komunikace je v místě křižovatky 

čtyřpruhová a je na ní do budoucna plánována řada staveb. Jedna z vedlejších větví silnice III/484 12 

vede do obce Hodoňovice, druhá pak do obce Pržno. Hlavní komunikace klesá ve směru na Frýdek-

Místek ve sklonu okolo 0,6 %, přičemž vedlejší větev komunikace III/484 12 ve směru na Hodoňovice 

klesá ve sklonu cca 0,9 % a druhá vedlejší větev ve směru na Pržno klesá ve sklonu cca 2 %. Hlavní větev 

křižovatky svírá s vedlejšími větvemi úhel 90°. Na křižovatce se nachází přídatné pruhy pro odbočení 

a připojení, které jsou vyznačeny poměrně přehledným vodorovným dopravním značením. Na obou 

vedlejší komunikacích je osazena dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“. Rychlost je v obou směrech 

hlavní komunikace před křižovatkou snížena na 70 km/h, a to prostřednictvím příslušného svislého 

a vodorovného dopravního značení.  
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Obr.  4.8.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 924 15 710 63 17 697 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 2 465 16 777 59 19 301 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 572 13 042 74 13 688 

Tab. 4.8.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Graf 4.8.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.8.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 

Graf 4.8.3: Druhy dopravních nehod 

 

 

Graf 4.8.4: Následky dopravních nehod 
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Graf 4.8.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

Graf 4.8.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 

 

Na základě analýzy patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod na této křižovatce nerespektování 

dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“ (29 %) a nezvládnutí odbočení vlevo (29 %). Na řešené 

křižovatce se stalo celkově 7 nehod, z nichž 4 byly osobní, které si vyžádaly 6 lehce zraněných a jednu 

usmrcenou osobu. Většinou se jednalo o srážky s jedoucím nekolejovým vozidlem (72 %). K dopravním 

nehodám došlo v 86 % případů ve dne za nezhoršené viditelnosti, a to na suché vozovce (83 %).   
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4.9 Křižovatka na silnici I/58 x III/4865 na území obce Lichnov 

 

Obr.  4.9.1: Křižovatka I/58 x III/4865  

Řešená styková křižovatka se nachází ve správním území obce Lichnov. Hlavní větev tvoří silnice I/58, 

přičemž vedlejší je tvořena větví silnice III/4865 směrem k obci Lichnov. Křižovatka se nachází 

na výjezdu z obce Lichnov a je v místě výjezdu z vedlejší komunikace značně rozhlehlá. Podélný sklon 

hlavní větvě klesá ve směru na Kopřivnici v cca 1 %. Vedlejší větev klesá ve směru na Lichnov ve sklonu 

cca 1 %. Hlavní větev svírá s vedlejší větví křižovatky úhel okolo 57°. Křižovatka nemá odbočovací 

ani připojovací pruhy. Na vedlejší komunikaci je osazena dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“.  

V obou směrech hlavní komunikace je umístěna dopravní značka (č. P 1) varující řidiče na křižovatku. 

Na hlavní komunikaci je maximální dovolená rychlost 90 km/h.  
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Obr.  4.9.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 026 7 039 78 8 143 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 1 307 7 517 73 8 897 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 324 5 843 91 6 258 

Tab. 4.9.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Graf 4.9.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.9.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 
Graf 4.9.3: Druhy dopravních nehod 

 

 

Graf 4.9.4: Následky dopravních nehod 
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Graf 4.9.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

Graf 4.9.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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4.10 Křižovatka na silnici II/449 x II/44 na území obce Rýmařov 

 

Obr.  4.10.1: Křižovatka II/449 x II/445 

Řešená styková křižovatka se nachází ve správním území obce Rýmařov. Hlavní komunikaci tvoří silnici 

II/449. Tato silnice se nachází na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, přičemž vede 

z Rýmařova do Prostějova. Vedlejší větev křižovatky zde tvoří silnice II/445, která prochází taktéž výše 

zmíněnými kraji. Tato silnice vede ze Šternberka až po hraniční přechod Zlaté hory/ Konradów. Hlavní 

větev křižovatky klesá ve směru na Rýmařov ve sklonu okolo 4,8 %, přičemž vedlejší klesá směrem 

ke křižovatce ve sklonu cca 5,1 %. Hlavní větev svírá s vedlejší větví křižovatky vnitřní úhel 43°. 

Na křižovatce se nenachází přídatné pruhy pro odbočení či připojení. Na hlavní komunikaci je pouze 

využito vodorovného dopravního značení v podobě směrových šipek značící možný směr odbočení, 

přičemž na vedlejší komunikaci se dále nachází vodorovné dopravní značení, a to v podobě dělících 

ostrůvků pro zajištění větší přehlednosti na křižovatce. Na vedlejší komunikaci je umístěna dopravní 

značka „Dej přednost v jízdě!“. V obou směrech hlavní komunikace je umístěna dopravní značka (č. P 1) 

upozorňující na křižovatku.  
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Obr.  4.10.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 492 2 997 30 3 519 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 612 3 253 28 3 893 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 196 2 358 35 2 589 

Tab. 4.10.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Graf 4.10.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.10.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 

Graf 4.10.3: Druhy dopravních nehod 

 

 

Graf 4.10.4: Následky dopravních nehod 
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Graf 4.10.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

 

Graf 4.10.6: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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33%

67%

Viditelnost
ve dne, viditelnost
nezhoršená vlivem
povětrnostních
podmínek

v noci - bez veřejného
osvětlení, viditelnost
nezhoršená vlivem
povětrnost. podmínek

100%

Stav vozovky

Suchá



62 
 

4.11 Úsek na silnici I/11 na území obce Rýmařov 

 

Obr.  4.11.1: Úsek silnice I/11  

Daný úsek se nachází na komunikaci I/11, která je nejdelší silnicí první třídy v České republice. Jedná 

se o páteřní komunikaci spojující západ a východ republiky a pokračující dále na Slovensko. 

Komunikace je v celé své délce velmi vytížená, a to zejména na území Moravskoslezského kraje. 

Do budoucna je na této komunikace připravovaná řada staveb. V úseku mezi Českým Těšínem a Mosty 

u Jablunkova je součástí evropské silnice E75.  

Řešený úsek pozemní komunikace I/11 začíná na konci obce Rýmařov a končí křižovatkou u obce Malá 

Štáhle. Délka zkoumaného úseku je 4 km. Úsek se nachází převážně v přímé. Na konci úseku se nachází 

směrové oblouky poměrně malého poloměru, přičemž některé z nich jsou umístěny nevhodně 

ve vztahu k výškovému řešení. Ve směrových obloucích se nachází podélná čára souvislá (č. V 1a), které 

před vjetím do oblouku předchází podélná čára přerušovaná (č. V2a) s předběžnými šipkami (č. V 9b) 

určující směr jízdy v oblouku.  Na řešený úsek se připojuje cca 14 sjezdů nejčastěji polních. Některé 

ze sjezdů z polních cest nejsou označeny příslušným směrovým sloupkem. Dále je možné na úseku 

zaznamenat svislé dopravní značení výstražné, a to zejména v oblasti směrových oblouků. Vzhledem 

k tomu, že se úsek nachází mimo obec, je zde dovolená maximální rychlost 90 km/h. Úsekem projíždí 

dva linkovém autobusy zastavující v zálivu na území obce Jamartice, a to v obou směrech komunikace.  
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Obr.  4.11.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 688 2 408 45 3 141 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 877 2 572 42 3 491 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 213 1 999 53 2 265 

Tab. 4.11.1: Roční průměr denních intenzit 

 

 

Graf 4.11.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.11.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 

Graf 4.11.3: Druhy dopravních nehod 
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Graf 4.11.4: Následky dopravních nehod 
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Graf 4.11.7:  Stav vozovky při dopravní nehodě 
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4.12  Úsek na silnici I/57 na území obce Březová 

 

Obr.  4.12.1: Úsek silnice I/57  

Řešený úsek se nachází na komunikaci I/57, která je jedním z hlavních silničních tahů na východě 

republiky. Silnice pokračuje až k hranicím s Polskem. Do budoucna je na ní plánovaná realizace mnoha 

staveb, a to zejména v oblasti Zlínského kraje.  

Vybraný úsek pozemní komunikace I/57 začíná na konci obce Lesní Albrechtice a končí za lomem ve 

směru na obec Kajlovec. Délka zkoumaného úseku je 3,9 km. Úsek je tvořen velkým množstvím 

směrových oblouků a téměř v celé jeho délce prochází lesem. Značné množství stromů lemuje 

komunikaci v nebezpečné blízkosti. Směrem k obci Lesní Albrechtice komunikace stoupá, čímž jsou 

některé směrové oblouky v této části úseku umístěny nevhodně ve vztahu k výškovému řešení. 

Na komunikaci vyúsťuje 8 lesních sjezdů, které nejsou označeny příslušnými směrovými sloupky. 

Podél úseku se vyskytuje i velké množství propustků a horských vpustí, které jsou v některých 

případech chráněny v kombinaci zábradlí se svodidlem. Zhruba v polovině řešeného úseku se nachází 

styková křižovatka, která připojuje vedlejší větev komunikace II/463 ze směru od Bílovce. Na začátku 

úseku se nachází podélná čára souvislá (č. V 1a), na kterou následně po zbytek úseku navazuje podélná 

čára přerušovaná (č. V2a) s předběžnými šipkami (č. V 9b) v místě oblouků.  Dále se na úseku vyskytuje 

svislé dopravní značení informativní a výstražné, které upozorňuje zejména na nebezpečí vběhnutí 

lesní zvěře na silnici. Řešený úsek se nachází mimo obec, tudíž je zde dovolená maximální 
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rychlost 90 km/h. V úseku se nachází i zastávky autobusu, přičemž všechny jsou tvořeny zálivem v obou 

směrech komunikace. Jedna ze zastávek se nachází před křižovatkou ve směru na Hradec nad Moravicí 

a druhá ze zastávek se nachází v blízkosti lomu. Zastávky jsou obsluhovány 3 linkami autobusu.  

 

Obr.  4.12.2: Situace dopravních nehod  

 

Tab. 4.12.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

Graf 4.12.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.12.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 
Graf 4.12.3: Druhy dopravních nehod 
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Graf 4.12.4: Následky dopravních nehod 

 

 

Graf 4.12.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

Graf 4.12.6: Poloha míst dopravních nehod 
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Graf 4.12.7: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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4.13 Úsek na silnici II/647 na území obce Klimkovice 

 

Obr.  4.13.1: Úsek silnice II/647  

Řešený úsek se nachází na komunikaci II/647. Jedná se o silnici na území Moravskoslezského kraje 

vedoucí z Fulneku do Bohumína, která dnes tvoří doprovodnou silnici k dálnici D1. V místě 

mimoúrovňového křížení s dálnicí D1 ve správním území obce Bravantice komunikace II/647 přechází 

na komunikaci I/47.  

Začátek řešeného úseku se nachází za mimoúrovňovou křižovatku dálnice D1 ve směru na Klimkovice. 

Konec se pak nachází před vjezdem obce Klimkovice.  Celková délka úseku je 3,5 km. Většina úseku 

se nachází v přímé. Úsek je tvořen i směrovými oblouky o relativně velkém poloměru. Na trase 

se nachází velké množství výškových oblouků, které v některých případech vytváří nebezpečná místa, 

a to hlavně z důvodu nedostatečného rozhledu pro zastavení. Komunikace je lemována velkým 

množstvím stromů zejména v první polovině řešeného úseku. Zhruba v polovině úsek prochází krajem 

obce Josefovice, kde se nachází autobusové zastávky se zálivy. V místě zastávek je zřízen přechod pro 

chodce, který je označen příslušným svislým dopravním značením. Většina úseku je vedena kolem polí, 

kde se napojuje mnoho sjezdů, které nejsou nijak označeny. Při průjezdu obcí Josefovice 
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se na komunikaci připojují 4 sjezdy od nemovitostí. Na konci řešeného úseku ve směru na Klimkovice 

se připojuje 7 sjezdů od nemovitostí.  V místě před vjezdem do obce Josefovice se nachází na této 

komunikaci křižovatka, kde se napojuje vedlejší větev komunikace III/4804 ze směru od obce Jístebník. 

Další dvě křižovatky se nachází v obci Josefovice, kdy jedna z nich se nachází přímo u vjezdu do obce 

ve směru na Klímkovice, která připojuje větev komunikace III/464 17 a druhá pak v místě autobusových 

zastávek, kdy větev účelové komunikace vyúsťuje přímo do zálivu. V druhé polovině úseku je silnice 

v přímé lemována dlouhými svodidly. Téměř na polovině úseku se nachází podélná čára souvislá 

(č. V 1a), dále pak podélná čára přerušovaná (č. V2a), která je v místech před vjetím do směrového 

oblouku doplněna o předběžné šipky (č. V 9b). Na komunikaci se nachází i řada svislých dopravních 

značení, jejíž největší koncentrace se nachází v obci Josefovice. Na silnici jsou umístěny nejčastěji 

zákazové dopravní značky, a to například pro zákaz vjezdu vozidel nad 12,5 t či 3,5 t nebo zákaz 

předjíždění. Rychlost na této silnici je mimo obec maximální dovolená 90 km/h, v obci pak 50 km/h. 

Výjimkou je pak silnice na konci řešeného úseku ve směru na Klimkovice, kde se v oblasti připojovaných 

sjezdů od nemovitostí nachází svislé dopravní značení upravující rychlost nejprve na 70 km/h a posléze 

na 50 km/h. Tyto dopravní značky jsou doplněny o výstražné dopravní značení upozorňující řidiče 

na možný výskyt chodců na komunikaci.  

 

Obr.  4.13.2: Situace dopravních nehod  
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ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 550 4 182 96 4 828 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 678 4 539 89 5 306 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 229 3 290 112 3 631 

Tab. 4.13.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Graf 4.13.1: Počet nehod ve sledovaném období 

 

 
Graf 4.13.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 
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Graf 4.13.3: Druhy dopravních nehod 

 

 

Graf 4.13.4: Následky dopravních nehod 

 

 

Graf 4.13.5: Viditelnost při dopravní nehodě 
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Graf 4.13.6: Poloha míst dopravních nehod 

 

 

Graf 4.13.7: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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s větší koncentrací nehod je část komunikace procházející lesem o délce 500 m, kde se stalo 20 nehod. 

V druhé polovině úseku se v přímé v místě vyústění protilehlých polních sjezdů stalo 5 nehod. 

U většiny nehod se jednalo pouze o hmotnou škodu (78 %). 

4.14 Úsek na silnici I/57 na území obce Opava 

 

Obr.  4.14.1: Úsek na silnici I/57  

Řešený úsek se nachází na jednom z hlavních tahů na východě republiky, a to na komunikaci I/57. 

Daný úsek komunikace se nachází mezi obcí Neplachovice a Vávrovice v blízkosti hranic s Polskem. 

Téměř celý úsek o délce 3,5 km je v přímé. Na konci úseku při vjezdu do obce Vávrovice vede trasa 

úseku ve směrovém oblouku poměrně velkého poloměru. Na řešený úsek se připojují 2 silnice III.třídy, 

a to od obce Držkovice a Jarkovice. Dále se zde připojují 2 účelové komunikace a 6 polních sjezdů. 

Úsek v celé své délce mírně stoupá ve směru na Vávrovice ve sklonu cca 0,3 %.  Na úseku je maximální 

dovolená rychlost 90 km/h. 
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Obr.  4.14.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 606 8 249 87 9 942 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 2 047 8 809 81 10 937 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 505 6 848 102 7 455 

Tab. 4.14.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Graf 4.14.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.14.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 

Graf 4.14.3: Druhy dopravních nehod 
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Graf 4.14.4: Následky dopravních nehod 

 

 

Graf 4.14.5: Viditelnost při dopravní nehodě 
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Graf 4.14.6: Poloha míst dopravních nehod 

 

Graf 4.14.7: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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4.15 Úsek na silnici I/46 na území obce Slavkov 

 

Obr.  4.15.1: Úsek silnice I/46  

Zkoumaný úsek se nachází na komunikaci I/46, a to mezi obcí Hertice a Slavkov. Silnice vede přes 

3 kraje, a to přes Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský, kde dále pokračuje až do Polska. 

Více než čtvrtina této komunikace vede jako dálnice D46.  Řešený úsek se v celé své délce 2,4 km 

nachází v přímé. Úsek nejprve v délce cca 1,8 km ve směru na Slavkov mírně stoupá ve sklonu 0,3 %, 

následně až do konce úseku v délce cca 500 m klesá ve sklonu 2 %. Na komunikaci se připojují 2 účelové 

komunikace. Na úseku je maximální dovolená rychlost 90 km/h. 

 

 

Obr.  4.15.2: Situace dopravních nehod  
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ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 659 3 936 61 4 656 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 839 4 203 57 5 099 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 207 3 268 71 3 546 

Tab. 4.15.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Graf 4.15.1: Počet nehod ve sledovaném období 

 

 

Graf 4.15.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 
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Graf 4.15.3: Druhy dopravních nehod 

 

Graf 4.15.4: Následky dopravních nehod 

 

Graf 4.15.5: Viditelnost při dopravní nehodě 
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Graf 4.15.6: Poloha míst dopravních nehod 

 

 

Graf 4.15.7: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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4.16 Úsek na silnici I/59 na území obce Karviná 

 

Obr.  4.16.1: Úsek silnice I/59 

Řešený úsek se nachází na komunikaci I/59 ve správním územím města Karviná. Silnice spojuje města 

Karvinou a Ostravu. Jedná se o úsek čtyřpruhové komunikace o délce 1,7 km. Začátek úseku 

se ve směru od Ostravy nachází v délce okolo 500 m v přímé. Dále se na úseku nachází 2 levotočivé 

oblouky a jeden pravotočivý oblouk. Trasa komunikace vede převážně v zalesněném území. Úsek 

ve směru na Karvinou zpočátku mírně stoupá ve sklonu cca 0,4 % v délce okolo 245 m, následně v délce 

980 m klesá cca 1,9 %, posléze znovu stoupá ve sklonu cca 2,3 % v délce okolo 300 m a konec úseku 

klesá ve sklonu cca 2,8 %. Na řešený úsek se připojuje 8 místních komunikací a 6 účelových. Na úseku 

je maximální dovolená rychlost 90 km/h. 

 

Obr.  4.16.2: Situace dopravních nehod  
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ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 259 9 162 31 10 452 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 1 594 9 784 29 11 407 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 419 7 606 36 8 061 

Tab. 4.16.1: Roční průměr denních intenzit 

 

 

Graf 4.16.1: Počet nehod ve sledovaném období 

 

Graf 4.16.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 
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Graf 4.16.3: Druhy dopravních nehod 

 

 

Graf 4.16.4: Následky dopravních nehod 

 

 

Graf 4.16.5: Viditelnost při dopravní nehodě 
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Graf 4.16.6: Poloha míst dopravních nehod 

 

 

Graf 4.16.7: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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4.17 Úsek na silnici I/56 na území obce Ostravice 

 

Obr.  4.17.1: Silnice I/56  

Řešený úsek se nachází na komunikaci I/56, která se nachází mezi obcí Ostravice a Staré Hamry. 

Komunikace dále pokračuje až k obci Bílá, kde se napojuje na silnici I/35. Celý úsek v délce 4,5 km 

prochází lesem. Vzhledem k tomu, že úsek v celé své délce lemuje přehradní nádrž Šanci, je na této 

komunikaci zakázáno používat chemický posyp. Největší problém je zde právě v podobě uvíznutých 

nákladních vozidel, které nejsou schopny za zhoršených podmínek místy překonat strmá stoupání na 

této komunikaci. Proto se Ředitelství silnic a dálnic v roce 2018 rozhodlo v případě špatných podmínek 

zajistit odklon nákladních vozidel, a to prostřednictvím světelných LED-tabulí, které budou účastníky 

provozu upozorňovat na aktuální dopravní situaci. Na trase řešeného úseku se nachází velké množství 

směrových oblouků, místy poměrně malého poloměru. Úsek ve směru na Bílou nejprve v délce okolo 

1300 m strmě stoupá ve sklonu 7,4 %. Následně pak až do konce úseku klesá ve sklonu 2 %. Na úsek 
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se připojuje i množství lesních cest. V obloucích o malém poloměru jsou osazeny speciální svodidla, 

která jsou vybavena spodní pásnicí proti podjetí motorkáři.  

 

Obr.  4.17.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 013 4 692 96 5 801 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 1 298 5 011 89 6 398 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 300 3 895 112 4 307 

Tab. 4.17.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Tab. 4.17.2: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.17.1: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 

Graf 4.17.2: Druhy dopravních nehod 

 

 

Graf 4.17.3: Následky dopravních nehod 
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Graf 4.17.4: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

Graf 4.17.5: Poloha míst dopravních nehod  

 

 

Graf 4.17.6: Stav vozovky při dopravní nehodě  
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Na základě analýzy je hlavními příčinami dopravních nehod na tomto úseku nepřiměřená rychlost (47 

%). Čtvrtina nehod na tomto úseku nebyla zaviněna řidičem vozidla. Celkově se stalo na tomto úseku 

67 nehod, z toho 23 osobních, při nichž bylo 31 osob lehce zraněno, 1 těžce a 3 osoby usmrceny. 

Nejčastěji došlo ke srážce s pevnou překážkou (37 %), srážce s jedoucím nekolejovým vozidlem (24 %) 

a srážce s lesní zvěří (21 %). Převážná většina dopravních nehod se stala ve dne za nezhoršené 

viditelnosti (69 %), 13 % nehod se pak stalo v noci bez veřejného osvětlení. K většině došlo ve 

směrovém oblouku (63 %). Vozovka byla u 52 % nehod suchá, ve 31 % případů mokrá a u 17 % bylo 

v okamžiku nehody na vozovce náledí.   

4.18 Úsek na silnici I/57 na území obce Kunín 

 

Obr.  4.18.1: Úsek silnice I/57  

Řešený úsek se nachází na silnici I/57 mezi obcemi Kunín a Hladké Životice. Tento úsek využívají řidiči 

k napojení se na dálnici D1, a to za obcí Hladké Životice. Úsek v délce 2 km vede poměrně zalesněným 

územím. Trasa úseku od obce Kunín vede nejprve dvěma směrovými oblouky poměrně malého 

poloměru, které jsou lemovány řadou stromů, a to v nebezpečné blízkosti od komunikace. Poté úsek 

pokračuje v přímé a posléze vjíždí do směrového oblouku velkého poloměru. Úsek ve směru na Hladké 

Životice v délce okolo 1 375 m mírně klesá ve sklonu cca 0,4 %, následně až do konce úseku mírně 

stoupá ve sklonu cca 0,6 %.  Na úsek se připojuje 6 polních sjezdů a 2 lesní sjezdy. Za obcí Kunín 

se připojuje jeden sjezd od nemovitosti. Na řešeném úseku se nachází 3 mostní objekty. Maximální 

dovolená rychlost na této komunikaci je 90 km/h. 
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Obr.  4.18.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 268 4 753 43 6 064 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 1 620 5 076 40 6 736 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 388 3 946 50 4 384 

Tab. 4.18.1: Roční průměr denních intenzit dopravy  

Graf 4.18.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.18.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

Graf 4.18.3: Druhy dopravních nehod 

 

Graf 4.18.4: Následky dopravních nehod 

9%

70%

3%
6%

6%
3% 3%

Hlavní příčiny nehody
nepř. rychlosti stavu vozovky

nezaviněná řidičem

nezvládnutí řízení vozidla

přehlédnutí  předjíždějícího
souběžně jedoucího vozidla

řidič se plně nevěnoval řízení
vozidla

jízda po nesprávné straně,
vjetí do protisměru

nesprávné uložení nákladu

17%

15%

62%

3%
3%

Druh nehody
srážka s pevnou překážkou

srážka s jedoucím
nekolejovým vozidlem

srážka s lesní zvěří

srážka s domácím zvířetem

jiný druh nehody

82%

15%

3%
Následky nehody

s pouze hmotnou škodou

s lehkým zraněním

s těžkým zraněním



97 
 

 

Graf 4.18.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

Graf 4.18.6: Poloha míst dopravních nehod 

 

Graf 4.18.7: Stav vozovky při dopravní nehodě 
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Dle provedené analýzy je hlavní příčinou nehod na tomto úseku srážka s lesní zvěří (62 %). 

Dále se jednalo o srážku s pevnou překážkou (17 %) či srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem (15 %). 

Celkem se zde stalo 34 nehod, z toho 6 osobních, při nichž došlo k lehkému zranění 5 osob a těžkému 

zranění jedné osoby. Největší množství nehod se stalo v přímé (76 %), a to v noci (44 %) a ve dne (41 

%) v obou případech za nezhoršené viditelnosti. Vozovka byla u většiny nehod suchá, neznečištěná (73 

%).  

4.19 Úsek na silnici I/57 na území obce Branka u Opavy 

 

Obr.  4.19.1: Úsek silnice I/57  

Daný úsek se opět nachází na silnici I/57, a to mezi obcí Branka u Opavy a Opavou, přičemž konec úseku 

se nachází před křižovatkou s nebezpečným železničním přejezdem u obce Otice-Rybníčky. Trasa úseku 

o délce 1,5 km vede převážně v přímé. Na úseku se nachází dva pravotočivé směrové oblouky poměrně 

velkého poloměru. Úsek ve směru na Opavu nejprve mírně klesá v délce okolo 1 km ve sklonu cca 0,4 % 

a následně v délce okolo 500 m stoupá ve sklonu cca 0,6 %. Na komunikaci se připojují 2 sjezdy od 

soukromých nemovitostí, jedna účelová komunikace a polní cesta, kterou křižuje železniční trať.  

Před železničním přejezdem přes polní cestu je osazena dopravní značka v podobě výstražného kříže 

(č. A 32a). Na konci řešeného úseku se nachází vlevo ve směru na Opavu autobusový záliv. Na úseku 

je maximální dovolená rychlost 90 km/h.  



99 
 

 

Obr.  4.19.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 973 9 132 87 11 192 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 2 521 9 752 81 12 354 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 602 7 581 102 8 285 

Tab. 4.19.1: Roční průměr denních intenzit dopravy 

 

 

Graf 4.19.1: Počet nehod ve sledovaném období 
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Graf 4.19.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

 

Graf 4.19.3: Druhy dopravních nehod 

 

 

Graf 4.19.4: Následky dopravních nehod 
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Graf 4.19.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

 

Graf 4.19.6: Poloha míst dopravních nehod 

 

 

Graf 4.19.7: Poloha míst dopravních nehod 
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Na základě provedené analýzy byla více než polovina nehod zaviněna řidičem vozidla (58 %), 

a to například z důvodu předjíždění (17 %), nepřiměřené rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (13 %) 

či nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (12 %). Nejčastěji se jednalo o srážku s jedoucím 

nekolejovým vozidlem (42 %) a srážku s lesní zvěří (42 %). Polovina nehod se stala ve dne za nezhoršené 

viditelnosti, 25 % nehod se stalo v noci bez veřejného osvětlení a 17 % ve dne za zhoršené viditelnosti 

vlivem svítání či soumraku. Většina nehod se stala v přímé (83 %), přičemž vozovka byla v 88 % nehod 

suchá, neznečištěná.  

4.20 Úsek na silnici I/58 na území obce Lichnov 

 

Obr.  4.20.1: Úsek silnice I/58  

Řešený úsek se nachází na komunikaci I/58, a to mezi obcí Vlčovice a Frenštátem pod Radhoštěm. Trasa 

úseku vede převážně ve směrových obloucích, místy až malého poloměru, a to zejména v první 



103 
 

polovině úseku za obcí Vlčovice, kde řešený úsek začíná. Celková délka řešeného úseku je 3,8 km. 

Celý úsek stoupá ve sklonu cca 1,1 % ve směru na Frenštát pod Radhoštěm. V řadě míst na úseku 

se v nebezpečné blízkosti od komunikace nachází značné množství stromů. Na daném úseku se nachází 

2 stykové křižovatky. První styková křižovatka se nachází v místě připojení silnice III/4864 ve směru na 

obec Tichá. Druhá se pak nachází ve směrovém oblouku v místě napojení silnice III/4865 od obce 

Lichnov. Na úseku se dále připojuje 6 účelových komunikací, 6 polních sjezdů, 2 lesní sjezdy a 5 sjezdů 

od soukromých nemovitostí. Před křižovatkou u obce Tichá ve směru na Frenštát pod Radhoštěm 

se nachází na obou stranách komunikace autobusové zálivy. Na úseku se nachází most o délce cca 70 m 

přes řeku Lubinu. Na úseku je maximální dovolená rychlost 90 km/h.  

 

Obr.  4.20.2: Situace dopravních nehod  

 

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY TV O M SV 

Všechny dny voz/den 1 026 7 039 78 8 143 

Pracovní dny (Po-Pá) voz/den 1 307 7 517 73 8 897 

Volné dny (mimo svátky) voz/den 324 5 843 91 6 258 

Tab. 4.20.1: Roční průměr denních intenzit dopravy  
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Graf 4.20.1: Počet nehod ve sledovaném období 

 

Graf 4.20.2: Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

Graf 4.20.3: Druhy dopravních nehod 
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Graf 4.20.4: Následky dopravních nehod 

Graf 4.20.5: Viditelnost při dopravní nehodě 

 

Graf 4.20.6: Poloha míst dopravních nehod 
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Graf 4.20.7: Stav vozovky při dopravní nehodě 

 

Na základě provedené analýzy byla většina nehod zaviněna řidičem vozidla (55 %). Mezi hlavní příčiny 

patří například nepřiměřená rychlost dopravně technickému stavu vozovky (13 %), předjíždění (7 %), 

či jízda po nesprávné straně (6 %). Vzhledem k tomu, že úsek místy prochází lesem, patří mezi další 

příčiny nehod vběhnutí zvěře na komunikaci. Na řešeném úseku došlo ve 43 % nehod ke srážce právě 

s lesní zvěří či srážce s jedoucím nekolejovým vozidlem (30 %). Celkem se zde stalo 83 nehod, z čehož 
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K dopravním nehodám došlo nejčastěji ve dne za nezhoršené viditelnosti (43 %), za zhoršené vlivem 
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je na tomto úseku v přímé (63 %). K 29 % nehod pak došlo ve směrovém oblouku. U převážné většiny 
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5 Vyhodnocení analýzy dopravních nehod 

5.1 Ukazatele nehodovosti 

Pro účely srovnávání dopravní nehodovosti a vytváření kritérií slouží řada ukazatelů. Pomocí nich 

můžeme porovnávat nehodovost z různých hledisek. I když pro výběr míst častých dopravních nehod 

slouží základní výběrové kritérium, ukazatelé dopravní nehodovosti rozšiřují možnosti jejich 

hodnocení. [16] Ukazatele byli vybráni na základě „Metodiky identifikace a řešení míst častých 

dopravních nehod“ od Centra dopravního výzkumu. 

 Ukazatel relativní nehodovosti Rc 

Ukazatel relativní nehodovosti slouží pro hodnocení bezpečnosti či naopak nebezpečnosti určitého 

úseku nebo křižovatky na pozemní komunikaci.  Tímto ukazatelem se vyjadřuje pravděpodobnost 

vzniku dopravní nehody na komunikaci v závislosti na jízdním výkonu. Jednotkou ukazatele je počet 

dopravních nehod na 1 milion vozokilometrů. V případě tohoto ukazatele se do výpočtu dosazuje 

absolutní počet dopravních nehod bez ohledu, zda se jednalo o dopravní nehodu s hmotnou škodou 

či zraněním.  

Vzorec pro výpočet relativního ukazatele nehodovosti pro mezikřižovatkový úsek:  

�� =
��

��� ∗ 	 ∗ 
 ∗ �
∗ �� 

[počet nehod / mil. vozkm a rok] 

Vzorec pro výpočet relativního ukazatele nehodovosti pro křižovatku:  

�� =
��

��� ∗ 	 ∗ �
∗ �� 

[počet nehod / mil. voz a rok] 

Nc – celkový počet (osobních) nehod ve sledovaném období 

I – průměrná denní intenzita provozu [voz. / 24 hod.] 

L – délka úseku [km] 

t – sledované období [roky]         [16] 

 Ukazatel relativní nehodovosti Ro 

Stejně jako v případě předchozího ukazatele i tento slouží pro hodnocení bezpečnosti či nebezpečnosti 

řešeného úseku nebo křižovatky na pozemní komunikaci a vyjadřuje pravděpodobnost vzniku dopravní 
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nehody na komunikaci v závislosti na jízdním výkonu. U tohoto ukazatele se ale do výpočtu dosazuje 

pouze počet osobních dopravních nehod, při nichž došlo ke zranění. 

Vzorec pro výpočet relativního ukazatele nehodovosti pro mezikřižovatkový úsek:  

�� =
��

��� ∗ 	 ∗ 
 ∗ �
∗ �� 

[počet nehod / mil. vozkm a rok] 

Vzorec pro výpočet relativního ukazatele nehodovosti pro křižovatku:  

�� =
��

��� ∗ 	 ∗ �
∗ �� 

[počet nehod / mil. voz a rok] 

No – celkový počet (osobních) nehod ve sledovaném období 

I – průměrná denní intenzita provozu [voz. / 24 hod.] 

L – délka úseku [km] 

t – sledované období [roky] 

 

Intenzity dopravy na jednotlivých úsecích komunikace byly zjišťovány ze sčítání dopravy pro rok 2016, 

které poskytuje Ředitelství silnic a dálnic na svém webovém portálu.  

Velikost relativního ukazatele nehodovosti se pohybuje v rozmezí hodnot okolo 0,1 až 0,9. V případě, 

kdy na daném úseku či křižovatce silniční sítě dojde k překročení hodnoty 1,6, jedná se o komunikaci, 

která jeví značné nedostatky z hlediska bezpečnosti. [16] 

 Celospolečenské ztráty osobních nehod E 

Jedná se o celkové ekonomické ztráty z dopravních nehod na pozemních komunikacích. Do těchto ztrát 

patří celkové náklady například na zdravotní péči účastníků dopravní nehody, práce policistů, hasičů, 

soudců, zaměstnanců státní správy, náklady pojišťoven a odškodnění pro oběti. [17] 
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Obr.  5.1.1: Metodika výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích (zdroj: [17]) 

 

Ekonomické ztráty za rok 2017  
TYP ZRANĚNÍ JEDNOTKOVÁ ZTRÁTA V KČ 

1 usmrcená osoba 19 784 000 

1 těžce zraněná osoba 5 097 500 

1 lehce zraněná osoba 716 700 

1 nehoda jen s hmotnou škodou 386 400 

Obr.  5.1.2: Výpočet ekonomických ztrát (zdroj: [17]) 

 

VÝŠE ZTRÁT POČET OSOB (NEHOD) 
ZTRÁTA NA OSOBU 

(NEHODU) CELKOVÉ ZTRÁTY 

na lidských životech (zemřeli do 30 
dnů po DN) 577 19 784 000 11 415 368 000 
v důsledku těžkých zranění 2 286 5 097 500 11 652 885 000 
v důsledku lehkých zranění 24 719 716 700 17 716 107 300 
z nehod jen s hmotnou škodou 82 558 386 400 31 900 411 200 
CELKOVÉ ZTRÁTY ZA ROK 2017 V KČ 72 700 000 000 

Obr.  5.1.3: Výpočet ekonomických ztrát za rok 2017 (zdroj: [17]) 
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Obr.  5.1.4: Ztráty v jednotlivých letech (zdroj: [17]) 

 Číslo závažnosti nehod Z 

K vystihnutí závažnosti nehod a z ní vyplývajících ztrát lze použít tzv. číslo závažnosti nehod. 

Toto číslo je pak součet následků jednotlivých nehod násobených koeficienty, které zohledňují 

jejich závažnost. Dle Reinholda konkrétní hodnoty činí: 

• usmrcení člověka:  130 

• těžké zranění:  70 

• lehké zranění:  5 

• hmotná škoda:  1 

Číslo závažnosti lze vypočítat po dosazení do vztahu: 

 

� = ��� ∗ ��� + �� ∗ ���� + �� ∗ ���� + �� ∗ ����     � − � 

Nu – počet nehod s usmrcením 

Ntz – počet nehod s těžkým zraněním 

Nlz – počet nehod s lehkým zraněním 

Nhm – počet nehod jen s hmotnou škodou       [16] 
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 Ukazatel hustoty ztrát He 

Podělením celospolečenských ztrát délkou sledovaného období a v případě úseku na komunikaci i jeho 

délkou, dostaneme hodnotu ukazatele hustoty ztrát.  

Pro úsek se daný ukazatel vypočítá dle vztahu: 

�� =
�


 ∗ �
 

          [Kč/km/rok] 

Pro křižovatku se daný ukazatel vypočítá dle vztahu: 

�� =
�

�
 

             [Kč/rok] 

L – délka úseku [km] 

t – délka sledovaného období [rok] 

E – celospolečenské ztráty [mil. Kč]        [16] 

 Střední závažnost nehod Zstř 

Střední závažnost nehod lze stanovit jak podíl čísla závažnosti a celkového počtu dopravních nehod. 

���ř =
�

�
 

  [ - ] 

Z – číslo závažnosti nehod [ - ] 

N – celkový počet nehod [ - ]         [16] 

 

 Relativní stupeň bezpečnosti Sr 

Poměrem čísla závažnosti a intenzity dopravy dostaneme relativní stupeň bezpečnosti.  

!" =
� ∗ ��

��� ∗ 	
 

[ - ] 

Z – číslo závažnosti nehod [ - ] 

I – intenzita dopravy [voz. / 24hod.]        [16] 



112 
 

5.2 Vyhodnocení křižovatek v extravilánu 

Vyhodnocení vybraných křižovatek v extravilánu na základě ukazatelů nehodovosti.  

KŘIŽOVATKY Nc No Rc Ro E Z He Zstř Sr 

Mokré Lazce, I/11 x 
III/4664 

19 8 0,671 0,283 29,63 246 5,29 12,95 48,66 

Bílov, II/647 x II/464 9 6 1,391 0,927 5,10 73 0,91 8,11 110,31 

Branka u Opavy, I/57 x 
III/443 46 

18 9 0,787 0,393 10,11 98 1,81 19,60 84,81 

Kylešovice, II/464 x III/4643 5 1 1,349 0,270 16,56 118 2,96 10,73 28,89 

Lesní Albrechtice, I/57 x 
II/463 11 4 0,728 0,265 7,25 92 1,29 11,5 34,11 

Petřvald, I/58 x III/4806 8 5 0,469 0,293 5,02 28 0,9 4 9,19 
Stará ves n.O., I/58 x 
III/4808 9 2 0,503 0,112 10,83 82 1,93 4,56 25,67 

Baška, I/56 x III/484 12 7 7 0,194 0,111 24,08 148 4,3 29,6 22,91 

Lichnov, I/58 x III/4865 5 5 0,3 0,06 2,87 9 0,51 3 3 

Rýmařov, II/445 x II/449 3 3 0,417 0,278 24,88 201 4,44 22,33 22,33 

Tab. 5.2.1: Ukazatele nehodovosti na křižovatkách v extravilánu 

 

 

Graf 5.2.1: Celkový počet nehod na křižovatkách v extravilánu 
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Graf 5.2.2: Počet osobních nehod na křižovatkách v extravilánu 

 

 

Graf 5.2.3: Relativní ukazatel nehodovosti křižovatek v extravilánu 

 

Graf 5.2.4: Relativní ukazatel nehodovosti (jen osobních nehod) křižovatek v extravilánu 
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Graf 5.2.5: Celospolečenské ztráty při dopravních nehodách na křižovatkách v extravilánu 

 

Graf 5.2.6: Číslo závažnosti na křižovatkách v extravilánu 

 

Graf 5.2.7: Ukazatel hustoty ztrát na křižovatkách v extravilánu 
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Graf 5.2.8: Střední závažnost nehod na křižovatkách v extravilánu 

 

 

Graf 5.2.9: Relativní stupeň bezpečnosti na křižovatkách v extravilánu 
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Pro bezpečnostní inspekci jsem vybrala křižovatky, které se na základě analýzy nehodovosti jevily jako 

problémové, a to z pohledu velkého počtu dopravních nehod a vysokých hodnot ukazatelů 

nehodovosti. Pro bezpečnostní inspekci tak byly vybrány křižovatky u obce Bílov, Branka u Opavy 

a Mokré Lazce. Křižovatka u Branky u Opavy byla vybrána i na základě informací Správy železniční 

dopravní cesty, která danou křižovatku, díky problémovému železničnímu přejezdu na její vedlejší 

větvi, označuje jako velmi nebezpečnou. Křižovatka u obce Mokré Lazce je z dlouhodobého hlediska 

označována Policií České republiky jako kritická, přičemž dle hodnocení pojišťovny Allianz pro rok 2016 

se jedná údajně o třetí nejnebezpečnější křižovatku v České republice.  

5.3 Vyhodnocení úseků v extravilánu 

Vyhodnocení vybraných úseků pozemních komunikací v extravilánu na základě ukazatelů nehodovosti.  

ÚSEKY Nc No Rc Ro E Z He Zstř Sr 

Rýmařov, I/11 50 19 1,947 0,740 55,94 387 2,50 21,50 337,56 
Bravantice, II/647 58 13 1,679 0,376 40,73 365 2,08 7,30 207,13 
Březová, I/57 92 14 2,008 0,306 16,56 213 2,96 3,18 101,54 
Mošnov, I/58 18 3 0,879 0,147 2,15 30 0,32 0,88 9,85 
Opava, I/57 61 10 0,875 0,143 40,01 291 2,08 12,13 80,19 
Hertice, I/46 24 6 1,051 0,263 33,56 238 2,5 2,87 140,05 
Karviná, I/59 29 6 0,798 0,165 85,48 368 8,98 6,34 96,46 
Bílá, I/56 67 23 1,256 0,431 86,67 599 3,44 9,82 282,9 
Kunín, I/57 34 6 1,372 0,242 8,68 123 0,78 5,13 55,57 
Branka u Opavy, I/57 24 7 0,724 0,211 5,02 53 0,62 0,58 12,97 
Lichnov, I/58 83 23 1,312 0,364 85,92 685 4,04 23,62 230,47 

Tab. 5.3.1: Ukazatele nehodovosti na úsecích v extravilánu 

 

Graf 5.3.1: Celkový počet nehod na úsecích v extravilánu 
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Graf 5.3.2: Počet osobních nehod na úsecích v extravilánu 

 

Graf 5.3.3: Relativní ukazatel nehodovosti na úsecích v extravilánu 
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Graf 5.3.5: Celospolečenské ztráty na úsecích v extravilánu 

 

Graf 5.3.6: Číslo závažnosti na úsecích v extravilánu 
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Graf 5.3.8: Střední závažnost nehod na úsecích v extravilánu 

 

Graf 5.3.9: Relativní stupeň bezpečnosti na úsecích v extravilánu 
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6 Bezpečnostní inspekce ve vybraných lokalitách 

Bezpečnostní inspekce byla provedena podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., a to dle Metodiky 

provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací od Centra dopravního výzkumu. 

6.1 Úsek I/11 

6.1.1 Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik (rychlost, hustota, 

intenzita) 

Na řešeném úseku je maximální dovolená rychlost 90 km/h. Intenzita dopravy v pracovní dny je 3 491 

voz/den, z nichž 877 je těžkých vozidel a 42 motocyklů. Úsekem projíždí pouze 23 cyklistů denně. 

Vzhledem k tomu, že se na úsek připojuje velké množství polních sjezdů, zde lze předpokládat sezónní 

nárůst zemědělských vozidel. Na základě nehodové analýzy, zde více než polovina dopravní nehod byla 

zaviněna nepřiměřenou rychlostí stavu vozovky. (riziko a návrh řešení viz obr. 6.1.3) 

 

Obr.  6.1.1 Obr.  6.1.2 Obr.  6.1.1: Motocyklisté na komunikaci Obr.  6.1.2: Jeden z připojovaných polních sjezdů 
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6.1.2 Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění 

přechodu komunikace do zastavěného území 

Úsek je součástí komunikace I/11, která je nejdelší silnicí I. třídy v České republice. V celé své délce 

je tato komunikace velmi vytížená. Kategorijní šířka komunikace je S7,5, přičemž šířka jízdního pruhu 

je 3 m, s vodícím proužkem pak 3,25 m. Kategorijní šířka nevyhovuje dané třídě komunikace. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o komunikaci I. třídy, měla by být kategorijní šířka komunikace minimálně S9,5  

ne-li S11,5 dle ČSN 73 6101.  

Zhruba v polovině úseku se nachází autobusový záliv, a to v obou směrech komunikace. Záliv 

je ve směru na Rýmařov dlouhý cca 37 m a ve směru na Malou Štáhli cca 65, přičemž je označen 

vodorovným dopravním značením.  Lokalitou projíždí 2 linky autobusu. V místě zálivu ve směru 

na Rýmařov se ještě v roce 2018 nacházel přechod pro chodce, který zde v současné době již není.  

 

 

Obr.  6.1.3: Autobusový záliv ve směru na Rýmařov 
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Obr.  6.1.4: Autobusový záliv ve směru na Malou Štáhli 

• Nízké riziko Připojení polní cesty na komunikaci přes autobusový záliv   

Na komunikaci se přes záliv směrem na obec Malá Štáhle připojuje polní cesta. V při výjezdu ze sjezdu 

se může vozidlo vyskytnout v situaci, kdy daná zastávka bude obsluhována linkovým autobusem 

a vozidlo tak nebude mít dostatečný rozhled pro vyjetí.   

Návrh řešení  

Na základě nehodové analýzy se zde v posledních 5 letech nestala žádná nehoda. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o polní sjezd, který ve většině roku není využívaný, je riziko vzniku kolizní situace nízké. 

 

Obr.  6.1.5: Autobusový záliv ve směru na Malou Štáhli 
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6.1.3 Posouzení směrového a výškového vedení 

Na komunikace se nachází poměrné velké množství dlouhých přímých úseků, které mohou působit 

monotónně. Nejdelším z nich je úsek o délce 1,3 km. Úsek nejprve v délce 1,35 km klesá ve směru 

na Malou Štáhli ve sklonu cca 2,2 %, dále v délce 820 m mírně stoupá ve sklonu cca 1,7 %, posléze 

znovu klesá pod 1,1 % v délce okolo 1 km, následně znovu stoupá ve sklonu 3 % v délce okolo 400 m 

a na konci úseku znovu klesá pod 3 % v délce 370 m. Předjíždění na řešené komunikaci je z hlediska 

malé kategorijní šířky nebezpečné.  Na sledovaném úseku se nachází 5 směrových oblouků poměrně 

malého poloměru, přičemž u tří z nich se jedná o nebezpečnou kombinaci směrového a výškového 

vedení. Dalším nebezpečné místo možné kolize vzniká u dvou směrových oblouků, v nichž 

se na komunikaci I/11 připojují lesní sjezdy. Nájezdy do oblouků jsou značeny vodorovným dopravním 

značením, a to předběžnými šipkami (č. V 9b) v místě podélné čáry. Před vjetím do některých z oblouků 

je na komunikaci umístěno výstražné svislé dopravní značení (č. A 1a/b, A 2a/b), přičemž přímo 

v oblouku jsou osazeny vodící tabule (č. Z 3). 

 

Obr.  6.1.6: Dlouhý přímý úsek ve směru na Rýmařov 
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Obr.  6.1.7: Dlouhý přímý úsek ve směru na Malou Štáhli 

 

Obr.  6.1.8: Výškový průběh terénu řešeného úseku komunikace 

 

• Vysoké riziko  Nepřehledné směrové vedení 

Dlouhé přímé úseky na komunikaci často lákají k překračování maximální dovolené rychlosti, řidiči 

tak často vjíždějí do nevhodně umístěného oblouku v rámci směrového a výškového vedení při vysoké 

rychlosti, což může vést ke vzniku velmi nebezpečné kolizní situace.  
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Obr.  6.1.9: Dlouhá přímá před vjezdem do pravotočivého oblouku 

 

 

Obr.  6.1.10: Situace dopravních nehod 
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Návrh řešení 

Před vjetím do směrového oblouku bych doporučila snížení maximální dovolené rychlosti, a to alespoň 

na 70 km/h a případně doplnit směrové oblouky o značku č. A 1a nebo č. A 1b. 

 

• Nízké riziko   Připojení sjezdů v místě směrového oblouku 

V místě dvou směrových oblouků se na řešené komunikaci připojují dva lesní sjezdy. Jeden z nich 

se nachází u prvního levotočivého oblouku ve směru na Malou Štáhli, na který se připojuje ve velkém 

podélném sklonu a vozidlo vyjíždějící ze sjezdu, tak nemá dostatečný rozhled. Daný sjezd není nijak 

označen. Další sjezd je zpevněný a připojuje se v místě pravotočivého směrové oblouku ve směru 

na Rýmařov. Tento sjezd je označen jedním červeným sloupkem.  

Návrh řešení 

V případě prvního lesního sjezdu bych doporučila jeho hranice vyznačit červenými směrovými sloupky.  

Obr.  6.1.11: Směrový oblouk, směr Rýmařov Obr.  6.1.12: Směrový oblouk, směr Rýmařov 
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V případě druhého sjezdu bych navrhla jen přidat druhý červený sloupek. Vzhledem, k tomu, 

že se v místě těchto sjezdů nestala v posledních 5 letech žádná nehoda v podobě srážky 

se zemědělským nebo lesní vozidlem, je zde riziko kolizní situace nízké.  

 

6.1.4 Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací 

pruhy) a pohybů vozidel v křižovatce 

Na úseku se nachází dvě křižovatky. Jednou z nich je styková křižovatka, kdy se na hlavní 

komunikaci I/11 napojuje účelová komunikace, a to v místě betonárny. Na komunikaci se v tomto 

místě napojuje také polní cesta, a to přímo naproti účelové komunikace.  Na křižovatce je v místě 

připojení vedlejší větve osazena dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“. Přesto, že jsou 

na této křižovatce v obou směrech zajištěny rozhledy, stalo se zde v posledních 5 letech 

6 dopravních nehod.  

Obr.  6.1.14: Zpevněný lesní sjezd v oblouku Obr.  6.1.13: Lesní sjezd v oblouku 



128 
 

 

Obr.  6.1.15: Připojení účelové komunikace od betonárny 

• Nízké riziko  Připojení polní cesty v místě stykové křižovatky 

V místě stykové křižovatky, kde se napojuje účelová komunikace od místní betonárny, se připojuje 

v opačném směru komunikace i polní cesta. V posledních 5 letech se na této křižovatce stala 

1 nehoda, kterou zavinilo zemědělské vozidlo vyjíždějící z polní cesty.  

 

Obr.  6.1.16: Situace dopravních nehod na křižovatce 
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Obr.  6.1.17: Připojení polní cesty v místě křižovatky 

Návrh řešení 

Doporučuji připojení polní cesty na hlavní komunikaci posunout dál od křižovatky, a to ve směru 

na Rýmařov. 

Další křižovatkou je styková, a to v místě napojení místní komunikace z obce Jarmartice v blízkosti 

zdejšího hřbitova. Na vedlejší komunikaci je osazena dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“  

a na hlavní je před křižovatkou v obou směrech umístěno výstražné značení o umístění křižovatky 

(č. P 1). Rozhledy jsou zde zajištěny. I v místě této křižovatky se připojuje polní sjezd, 

kde se v posledních 5 letech stala 1 nehoda, kterou zavinilo zemědělské vozidlo. Dle provedené 

nehodové analýzy bylo jen ve 2 % dopravních nehod nerespektováno dopravní značení „Dej přednost 

v jízdě!“.  

Na řešeném úseku se pak nachází velké množství polních sjezdů, kdy je ve většině případů zajištěný 

dostatečný rozhled. Výjimkou jsou jen problematické sjezdy ve směrových obloucích.  
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Obr.  6.1.18: Připojení místní komunikace z obce Jarmartice 

6.1.5 Posouzení stavu vozovky a krajnic (protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita 

povrchu) 

Celý zkoumaný úsek je tvořen asfaltovým betonem. Zhruba v polovině úseku se nachází přechod mezi 

starším a novějším krytem, přičemž novějším je tvořena druhá polovina úseku ve směru na Malou 

Štáhli. V první polovině úseku ve směru na Malou Štáhli se nachází velké množství lokálních vysprávek 

z důvodu vzniku trhlin.  

Funkční odvodnění je zajištěno příčným střechovitým sklonem, který svádí vodu do příkopů.  
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6.1.6 Posouzení parkovacích a odstavných stání 

Na řešeném úseku se nenachází žádné parkovací a odstavná stání.  

6.1.7 Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství 

komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu 

průjezdního úseku dálnic a silnic 

Svislé dopravní značení nacházející se na úseku je poměrně přehledné, v místech některých směrových 

oblouků chybí jen výstražné dopravní značení č. A 1a nebo č. A 1b. Vodorovné dopravní značení 

je v celém úseku v poměrně dobrém stavu. Na komunikaci je v celé délce úseku na hraně nezpevněné 

krajnice osazeno množství dřevěných (sněhových) tyčí v různých vzdálenostech, a to v obou směrech 

komunikace. Dřevěné tyče o průměru cca 50 mm jsou v jejich horní části opatřeny retroreflexním 

nátěrem žluté barvy a slouží k případnému vedení trasy komunikace ve zhoršených podmínkách, 

nejčastěji při sněhové kalamitě. Dle provedené analýzy se na tomto úseku stala téměř polovina nehod 

ve dne za zhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních podmínkek. Na úseku se vyskytuje i značné 

množství silničních sloupků. V místě připojení účelové komunikace od betonárny se nachází až příliš 

velké množství směrových sloupků. V přímé jsou na řešeném úseku sloupky v místech osazeny někdy 

až ve zbytečné blízkosti, vzhledem k tomu, že vzdálenost směrových sloupků by v přímé měla být okolo 

50 m. Na mnoha místech jsou osazeny modré směrové sloupky, z důvodu možné námrazy 

Obr.  6.1.19: Lokální vysprávky na vozovce     

Obr.  6.1.20: Přechod mezi starším a novějším krytem 
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na komunikaci.  V případě tohoto úseku jsou modré sloupky místy nesmyslně rozmístěny, a to zejména 

v místě vyústění účelové komunikace od zdejší betonárny, kdy na úseku dlouhém cca 500 m je osazeno 

9 modrých sloupků. Modré sloupky by se měly umísťovat v mezerách bílých sloupků, a to cca 200 m 

před a za úsekem nebezpečí náledí.  

 

Obr.  6.1.21: Příliš velká koncentrace modrých směrových sloupků 

• Nízké riziko  Neoznačené polní nebo lesní sjezdy 

Na úseku se v místě prvního levotočivého oblouku ve směru na Malou Štáhli připojuje ve velkém 

podélném sklonu lesní sjezd, který není označen příslušnými směrovými sloupky. Dále chybí jeden 

červený směrový sloupek v pravotočivém oblouku na konci úseku. (viz Obr. 6.1.13 a 6.1.14) 

Návrh řešení 

Navrhuji u všech polních i lesních sjezdů doplnit červené směrové sloupky.  

6.1.8 Posouzení osvětlení 

Sloupy veřejného osvětlení se na řešeném úseku nenachází.  

• Nízké riziko  Absence veřejného osvětlení v místě autobusových zastávek 

Na úseku se nachází 2 autobusové zastávky v místě připojení komunikace od obce Jarmatice, kdy není 

ani u jedné ze zastávek zřízeno veřejné osvětlení. Zastávky mohou využívat lidé, kteří zde navštěvují 
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místní hřbitov nebo obyvatelé obce Jarmartice, kdy přístup k nim je zajištěn po místní komunikaci, 

a to ve vzdálenosti cca 500 m od centra obce.  V blízkosti zastávek není zřízen chodník ani přechod pro 

chodce, v těchto místech tak vzniká jisté riziko kolizní situace. Linky autobusové dopravy jezdí celý den, 

a to jak v brzkých ranních, tak v pozdních večerních hodinách, tudíž se zde chodci pohybují i za tmy.    

Návrh řešení 

V blízkosti zastávek se v posledních 5 letech nestala žádná dopravní nehod, při niž by došlo ke srážce 

vozidla s chodcem. Vzhledem k tomu, že obcí Jamartice jezdí pravidelně linky autobusové dopravy, 

předpokládá se, že tyto zastávky nejsou příliš využívány. Do budoucna bych uvažovala o jejich zrušení.  

6.1.9 Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, svodidla, 

zábradlí) 

Při výjezdu z Rýmařova lemuje pravou stranu komunikace stromořadí. Stromy jsou zabarveny bílým 

pruhem a opatřeny reflexními páskami pro lepší orientaci v případě zhoršené viditelnosti.  

Všechny svislé dopravní značky na řešeném úseku jsou umístěny na deformovatelných konstrukcích. 

Na úseku se v místě za křižovatkou od betonárny nachází mostní objekt převádějící potok Lučina, 

přičemž v místě jeho vyústění je opatřen zábradlím a v délce 70 metrů je v tomto místě osazeno 

svodidlo NH4, které je opatřeno odrazkami, a to v obou směrech komunikace.  Další svodidla typu NH4 

se na sledovaném úseku nacházejí před pravotočivým obloukem ve směru na Malou Štáhli, a to v délce 

290 m. V protisměru jsou pak svodidla o délce 195 m, které jsou ukončeny v oblouků v místě připojení 

lesních sjezdů. Osazení svodidel v těchto místech bylo nutné z důvodu, že se zde těleso komunikace 

nachází v poměrně velkém násypu, místy až 7 m se strmým srázem. Na úseku se nacházejí 3 propustky, 

přičemž všechny jsou opatřeny zábradlím a svodidlem. Na základě provedené nehodové analýzy 

dochází ve 44 % dopravní nehod na tomto úseku ke srážce s pevnou překážkou. 
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Obr.  6.1.22: Označení stromořadí bílým pruhem s reflexními páskami 

 

Obr.  6.1.23: Svodidla v místě propustku převádějícího potok Lučina 
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Obr.  6.1.24: Svodidla v místě před pravotočivým obloukem ve směru na Malou Štáhli 

• Střední riziko  Poškozená svodidla 

V místě zakončení svodidla ve směrovém oblouku se ve směru na obec Malá Štáhle na levé straně 

komunikace nachází u jednoho ze sloupků svodidla vylomená vzpěra.  

Návrh řešení 

Vzhledem k tomu, že v této části úseku je poměrně velká koncentrace nehod, doporučuji svodidlo 

opravit. 

 

Obr.  6.1.25: Poškozená svodidla 
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• Střední riziko  Vzrostlé stromy 

Na začátku sledovaného úseku ve směru na Malou Štáhli se nachází řada stromů, které jsou ve velmi 

nebezpečné blízkosti komunikace, a to v obou směrech.   

Návrh řešení 

Jednou z možností by bylo stromy vykácet. Druhou možností je snížit rychlost na 60 km/h, 

ale vzhledem, k tomu, že velké množství řidičů zde maximální dovolenou rychlost nedodržuje, 

není toto řešení příliš efektivní. I přesto, že se zde za posledních 5 let nestala žádná dopravní nehoda, 

při niž by došlo k nárazu do stromu, označuji toto riziko za poměrně vysoké vzhledem k množným 

následkům, které by si případný náraz do stromu vyžádal.  

 

Obr.  6.1.26:  Vzrostlé stromy v blízkosti komunikace 

• Vysoké riziko  Betonová zeď  

Ve směru na obec Malá Štáhle se na začátku úseku až po první směrový oblouk nachází betonová zeď. 

Na základě provedené analýzy nehod se právě v místě před vjetím do směrového oblouku stalo 

za sledované období celkem 15 dopravních nehod. Nejčastěji se jednalo o srážku s pevnou překážkou, 

a to právě v podobě betonové zdi nebo dopravní značky.  

Návrh řešení 

Doporučuji v místě před tímto směrovým obloukem umístit v obou směrech komunikace dopravní 

značení (č. B 20a) upravující maximální dovolenou rychlost alespoň na 70 km/h. Dále bych doporučila 

v místě oblouku osadit ve směru od Rýmařova svodidla, tak aby vozidlo při případné kolizi nenarazilo 

do betonové zdi.  
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Obr.  6.1.27:  Situace dopravní nehod ve směrovém oblouku 

 

Obr.  6.1.28:  Betonová zeď 
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6.1.10 Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za 

různých podmínek (tma, povětrnostní podmínky) 

V polovině úseku se v místě připojení komunikace z obce Jarmartice nachází autobusové zastávky, 

na něž není zajištěn bezpečný přístup. Ve značném nebezpečí se nachází i cyklisté, z důvodu úzké 

silnice bez krajnice. Úsekem na základě intenzit projíždí 23 cyklistů denně. 

• Nízké riziko  Pohyb chodců v blízkosti zastávek 

Na dané komunikaci není zřízen chodník v blízkosti zastávek ani přechod pro chodce či alespoň místo 

pro přecházení, tudíž zde není zajištěn bezpečný pohyb chodců. Přechod pro chodce se v dané lokalitě 

v minulosti nacházel, ale byl z nezjištných důvodů odstraněn. Zastávky mohou být využívány osobami, 

které zde navštěvují hřbitov nebo obyvateli obce Jamartice, přičemž přístup na komunikaci I/11 

je z této obce zajištěn po místní komunikaci o kategorijní šířce S4,0, která se na ni připojuje právě 

v blízkosti zdejšího hřbitova. Vzdálenost zastávek z obce Jamartice je okolo 500 m. Na zastávkách není 

zřízeno nástupiště ani přístřešek. Zastávky jsou obsluhovány 2 linkami autobusu po celý den, a to od 

brzkých ranních až po večerní hodiny.  

 

Obr.  6.1.29: Autobusový záliv ve směru na Rýmařov 

Návrh řešení 

Dle provedené nehodové analýzy se v blízkosti zastávek nestala žádná dopravní nehoda, v podobě 

srážky vozidla s chodcem. I přesto, že riziko možné kolizní situace je malé, doporučila bych snížit 

maximální dovolenou rychlost prostřednictvím svislého dopravního značením umístěným v obou 

směrech komunikace před zastávkami, a to alespoň na 70 km/h. 
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6.1.11 Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu 

Nelze posoudit. 

6.1.12 Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a vodorovné dopravní značení, 

rozhledové poměry, úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení) 

Na řešeném úseku se nenachází železniční přejezd.  

6.2 Úsek I/57 

6.2.1 Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik (rychlost, hustota, 

intenzita) 

Vzhledem, k tomu, že úsek prochází mimo obec je zde maximální dovolená rychlost 90 km/h. Úsek 

je z hlediska intenzit rozdělen na dvě části, přičemž hranici mezi nimi tvoří křižovatka připojující 

komunikaci II/463 od obce Skřipov. Intenzita dopravy první části úseku ve směru od obce Lesní 

Albrechtice je v pracovní dny 6 438 voz/den, z nichž 1 838 je nákladních vozidel a 40 motocyklů. 

Intenzita dopravy v druhé části úseku je v pracovní dny 8 239 voz/den, z čehož je 2 165 nákladních 

vozidel a 76 motocyklů. Intenzita cyklistické dopravy je v první části úseku 30 cyklistů a v druhé části 

90 cyklistů denně. Na celý úsek se připojuje celkově 8 lesních cest, z nichž jedna funguje zároveň 

k vjezdu či výjezdu ze zdejšího kamenolomu. Na základě toho lze předpokládat i výskyt lesních vozidel. 

Na základě provedené analýzy nehod bylo na tomto úseku 7 % dopravních nehod zapříčiněno 

nepřiměřenou rychlostí stavu vozovky.  

6.2.2 Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění 

přechodu komunikace do zastavěného území 

Úsek se nachází na komunikaci I/57, která patří mezi hlavní silniční tahy na východě republiky. Většina 

úseku prochází lesem. Na této komunikaci nelze přesně určit kategorijní šířku komunikace z důvodu 

proměnlivé šířky zpevněné krajnice. Ve většině úseku je šířka zpevnění cca 8,5 m, tudíž lze usoudit, 

že se nejspíš jedná o komunikace S9,5. Šířka pruhu je na celém úseku 3,5 m. Šířka zpevněné krajnice 

je v rozmezí cca 0,5 až 1,0 m včetně vodícího proužku.  

Na řešeném úseku se nachází celkem 4 autobusové zastávky se zálivy, a to dvě ve směru na Kajlovec 

a dvě ve směru na Lesní Albrechtice. První dva zálivy o délce okolo 60 m lze nalézt zhruba 500 m 

od křižovatky ve směru na obec Kajlovec. Další dva o délce cca 45 m se pak nachází v úrovni 
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kamenolomu. V obou případech jsou zálivy pro jednotlivé směry umístěny naproti sobě. Autobusové 

zastávky jsou obsluhovány 3 linkami autobusové dopravy.   

• Nízké riziko Připojení lesní cesty v místě autobusového zálivu  

Na komunikaci se v místě kamenolomu připojuje lesní cesta směrem na Kajlovec. Tento lesní sjezd 

slouží i pro výjezd a vjezd z kamenolomu a není nijak označen. Vzhledem k tomu, že k připojení sjezdu 

nastává na začátku autobusového zálivu, vzniká největší riziko v momentě, kdy bude daná zastávka 

obsluhována linkovým autobusem, který může v určitý moment zasahovat do rozhledu vozidlu 

vyjíždějícímu ze sjezdu, které pak nebude moci vidět na vozidla přijíždějící zprava od obce Kajlovec. 

Dále je v tomto místě značně vyjeté vodorovné dopravní značení, které vytváří poměrně nepřehlednou 

situaci na komunikaci.  

Návrh řešení 

Doporučuji na daný sjezd osadit červené směrové sloupky a opravit vodorovné dopravní značení 

v místě autobusového zálivu a výjezdu ze sjezdu. Dle provedené analýzy se zde za posledních 5 let 

nestala žádná nehoda, tudíž je riziko možné kolize nízké.  

 

Obr.  6.2.2: Přilehlý autobusový záliv Obr.  6.2.1: Lesní sjezd v místě kamenolomu 
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Obr.  6.2.3: Připojení sjezdu v místě autobusového zálivu 

6.2.3 Posouzení směrového a výškového vedení 

Řešený úsek komunikace je tvořen velkým množstvím směrových oblouků, mezi nimiž se nachází 

mezipřímé v délce okolo 300 m. Ve vztahu k výškovému řešení se celý úsek nachází v jednom podélném 

sklonu, který klesá od Lesních Albrechtic ve směru na obec Kajlovec pod 3,5 %. Předjíždění je na této 

komunikace vzhledem k velkému množství směrových oblouků s poměrně krátkými přímými úseky 

nebezpečné. Na sledovaném úseku se nachází 8 směrových oblouk poměrně malého poloměru. 

Směrové oblouky za křižovatkou ve směru na Lesní Albrechtice se nacházejí ve značném stoupání, 

což vytváří nebezpečnou kombinaci směrového a výškového vedení.  

 

Obr.  6.2.4: Směrové vedení komunikace 
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Obr.  6.2.5: Výškový průběh terénu řešeného úseku komunikace. 

• Střední riziko  Nepřehledné směrové vedení 

Nevhodné umístění směrových oblouků ve značném stoupání ve směru na Lesní Albrechtice. U všech 

směrových oblouků, a to včetně nevhodně umístěných, chybí svislá výstražná dopravní značka (č. A 1a 

nebo č. A 1b) značící směr oblouku.  

 

Návrh řešení 

Vzhledem k tomu, že je řešený úsek z větší části veden směrovými oblouky a mnoho řidičů 

zde nerespektuje ani maximální dovolenou rychlost, bych doporučila snížení maximální dovolené 

rychlosti na 70 km/h. Dále bych v místě před vjetím do směrových oblouků osadila výstražné dopravní 

značky č. A 1a a č. A 1b. Přímo v oblouku bych doporučila osadit vodící tabule (č. Z 3). 

 

Obr.  6.2.6: Směrový oblouk ve stoupání ve směru na Lesní Albrechtice 
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Obr.  6.2.7: Směrový oblouk ve stoupání ve směru na Lesní Albrechtice 

6.2.4 Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací 

pruhy) a pohybů vozidel v křižovatce 

Na úseku se nachází jedna styková křižovatka, a to připojující vedlejší větev komunikace II/463 

ve směru od obce Skřipov. Vedlejší komunikace se připojuje k hlavní na mostě. Na vedlejší komunikaci 

je osazena dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“ a ve směru na Skřipov pak zákazová dopravní značka 

(č. B 13) v kombinaci s dodatkovou, která zakazuje vjezd vozidel jejichž okamžitá hmotnost je větší než 

30 tun. Na hlavní je pak v každém směru osazena výstražná dopravní značka (č. P 1) s dodatkovou tabulí 

určující směr hlavní a vedlejší komunikace. V délce okolo 50 m před křižovatkou je v jízdním pruhu 

v obou směrech hlavní komunikace umístěno vodorovné dopravní značení v podobě šipky (č. V 9a) 

upozorňující na možnost odbočení v místě křižovatky.  Intenzita na vedlejší větvi komunikace je pouze 

1 425 voz/hod. Rozhledy jsou na dané křižovatce zajištěny. Na základě nehodové analýzy se na této 

křižovatce stalo za posledních 5 let 7 dopravních nehod. Čtvrtina dopravních nehod na této křižovatce 

se stala při odbočování vlevo. Nejčastěji se jednalo o srážku s pevnou překážkou, a to v podobě 

svodidla.  

Dále se na úseku nachází celkově 8 lesních sjezdů, které nejsou ve většině případů označeny 

příslušnými červenými sloupky. Téměř na všech sjezdech jsou zajištěny rozhledy. U některých z nich 

je osazena zákazová dopravní značka (č. B 11) určující zákaz vjezdu všech motorových vozidel 

s dodatkovou tabulí. Dle provedené analýzy nehod se v místě připojení sjezdů za sledované období 

nestala žádná dopravní nehoda.  
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Obr.  6.2.8: Situace dopravních nehod na křižovatce 

 

Obr.  6.2.9: Výstražné dopravní značení před křižovatkou 

 

Obr.  6.2.10: Křižovatka ve směru na Kajlovec 
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Obr.  6.2.13: Připojení jednoho z lesních sjezdů 

 

 

Obr.  6.2.11: Křižovatka ve směru na Lesní Albrechtice Obr.  6.2.12: Křižovatka ve směru na Lesní Albrechtice 
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6.2.5 Posouzení stavu vozovky a krajnic (protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita 

povrchu) 

Vozovka řešené komunikace je tvořena v celé délce asfaltovým betonem. Kryt vozovky je na celém 

úseku ve velmi dobrém stavu. Jen v oblasti křižovatky se nachází v jízdní stopě malé množství 

podélných síťových trhlin, které je možno opravit buďto odfrézováním a položením nové vrstvy 

či využitím recyklace za tepla.  

Odvodnění z komunikace je zajištěno příčným sklonem, který odvádí vodu do přilehlých příkopů. 

Na úseku se nachází i značné množství propustků a horských vpustí. 

 

Obr.  6.2.14: Podélné trhliny v jízdní stopě v místě křižovatky 

6.2.6 Posouzení parkovacích a odstavných stání 

Na daném úseku se nenachází parkovací ani odstavná stání.  
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6.2.7 Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství 

komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu 

průjezdního úseku dálnic a silnic 

Na úseku se nachází poměrně přehledné dopravní značení.  Na začátku úseku ve směru na Kajlovec 

se nachází výstražná dopravní značka (č. A 14) upozorňující na nebezpečí vběhnutí zvěře na vozovku. 

Na řešeném úseku se nachází i tři výstražné dopravní značky (č. A 8) varující řidiče na nebezpečí smyku. 

Po celé délce úseku se vyskytuje i řada informativních tabulí. Na stykovou křižovatku je upozorněno 

v obou směrech hlavní komunikace prostřednictvím výstražné dopravní značky č. P 1. Vodorovné 

dopravní značení je v poměrně dobrém stavu. Výjimkou je jen značení v místě autobusového zálivu, 

v němž se připojuje lesní sjezd u kamenolomu, které je značně vyjeté. Na začátku úseku se za obcí Lesní 

Albrechtice se nachází v délce okolo 550 m podélná čára souvislá (č. V 1a), přičemž 100 m 

před křižovatkou je v obou směrech komunikace nahrazena podélnou čarou přerušovanou, přičemž 

jízdní pruh je zde doplněn o šipky (č. V 9a), které vyznačují směr odbočení.  Podélná čára souvislá 

se dále vyskytuje ve směrovém oblouku před kamenolomem ve směru na Kajlovec. Dále se vodorovné 

značení nachází cca 50 m před křižovatkou v obou směrech komunikace, kde se v jízdním pruhu 

nacházejí šipky (č. V 9a) značící možné odbočení z hlavní silnice. Na úseku se nachází i množství bílých 

směrových sloupků, které jsou ve většině případů opatřeny odrazkou. Zejména pak v blízkosti 

propustků a mostů lze na silnici nalézt modré směrové sloupky upozorňující na námrazu.  

Obr.  6.2.15: Výstražné dopravní značení Obr.  6.2.16: Výstražné dopravní značení 
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• Střední riziko  Absence svislého dopravního značení v místě oblouků 

Před vjetím do směrových oblouků, zejména v místě nevhodně umístěných ve vztahu k výškovému 

vedení, chybí výstražné dopravní značky. Dle provedené analýzy je největší koncentrace dopravních 

nehod před nebo po vyjetí ze směrového oblouku.  

Návrh řešení 

Doporučuji osadit na daná místa, a to v patřičné vzdálenosti před obloukem značky č. A 1a a č. A 1b. 

Dále pak doporučuji osadit přímo v obloucích ve stoupání vodící tabule č. Z 3. Vzhledem k tomu,  

že se téměř 40 % dopravních nehod stalo v noci, doporučovala bych na svodidla umístit odrazky.  

 

• Nízké riziko  Absence červených směrových sloupků v místě lesních sjezdů 

Ani jeden z lesních sjezdů na tomto úseku není označen červenými směrovými sloupky,  

a to ani v případě sjezdu zpevněného. 

Návrh řešení 

Doporučují doplnit všechny lesní sjezdy o červené směrové sloupky.  

Obr.  6.2.18: Směrový oblouk ve směru na Kajlovec Obr.  6.2.17: Směrový oblouk ve směru na L. Albrechtice 
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6.2.8 Posouzení osvětlení 

V celé délce řešeného úseku se nenachází žádný sloup veřejného osvětlení.  

6.2.9 Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, svodidla, 

zábradlí) 

Vzhledem k tomu, že řešený úsek prochází převážnou částí lesem, vyskytuje se zde velké množství 

stromů v nebezpečné blízkosti komunikace. Stromy se nachází místy jen cca 0,5 m od zpevnění 

vozovky. Největší koncentrace stromů se nachází na konci úseku ve směru na obec Kajlovec. Veškeré 

svislé dopravní značky se na řešeném úseku nacházejí na deformovatelných konstrukcích. Na úseku je 

osazeno značné množství svodidel NH4. Jedno z nich je osazeno na začátku úseku ve směru od obce 

Lesní Albrechtice. Dále pak ve druhém levotočivém oblouku a před křižovatkou ve směru na obec 

Kajlovec, v délce 55 m pak v místě křižovatky ve směru na Lesní Albrechtice. Další svodidla jsou 

v umístěna na mostech a některých propustcích, ale i v místě před kamennou zdí, která zde v délce cca 

190 m plní funkci proti sesuvu přilehlého svahu. U některých svodidel jsou osazeny odrazky. Na úseku 

se nachází 3 horské vpusti, 3 mosty a 7 propustků, které jsou opatřeny zábradlím, v některých 

případech i v kombinaci se svodidly. V blízkosti křižovatky se nachází sloup nízké napětí, který křižuje 

řešenou komunikaci. Na základě nehodové analýzy došlo ve 14 % dopravních nehod ke srážce s pevnou 

překážkou. Vzhledem k tomu, že úsek v celé své délce prochází hustě zalesněnou oblastí, je zde hlavní 

příčinou dopravních nehod srážka s lesní zvěří.  

Obr.  6.2.20:  Neoznačený lesní sjezd Obr.  6.2.19:  Neoznačený lesní sjezd 
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• Vysoké riziko  Lesní zvěř 

Hlavní příčinou dopravních nehod na tomto úseku je srážka vozidla s lesní zvěří, a to v 57 % případů. 

Tím, že celý úsek komunikace prochází lesem, ke srážce se zvěří může dojít prakticky v jakémkoli místě 

řešeného úseku, což lze vidět i na přiloženém kolizním diagramu tohoto úseku.  

Návrh řešení 

Doporučovala bych v rámci celého úseku rozmístit v požadované vzdálenosti pachové ohradníky, které 

by měly zabránit lesní zvěři v přístupu na komunikaci.  

• Střední riziko  Vzrostlé stromy 

Velké množství stromů na tomto úseku se nachází ve velmi nebezpečné vzdálenosti od komunikace, 

v některých případech i míň než 0,5 m od zpevnění komunikace. Velmi rizikové jsou zejména 

ty umístěné ve směrovém oblouku před křižovatkou ve směru na Kajlovec. Další rizika, které s sebou 

stromy v blízkosti komunikace nesou jsou popadané větve za možných zhoršených povětrnostních 

podmínek, které se také mohou podílet na případné kolizní situaci. Dle provedené analýzy se na tomto 

úseku stalo za sledované období celkem 5 nehod, při nichž do šlo k nárazu vozidla do stromu. 

Návrh řešení 

Doporučuji stromy v nebezpečné blízkosti komunikace vykácet.  

Obr.  6.2.21: Svodidlo se zábradlím na mostě Obr.  6.2.22:  Horská vpusť 
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• Střední riziko   Sloup nízkého napětí  

Ve směru na obec Kajlovec se v místě před křižovatkou nachází  cca 4,5 m od komunikace I/57 sloup 

vedení nízkého napětí. Při kolizi by tak mohlo vozidlo sjet z komunikace a narazit do sloupu. 

Návrh řešení 

I přesto, že se zde za sledované období nestala žádná dopravní nehoda v podobě nárazu do sloupu, 

označuji riziko vzhledem k možným následkům za poměrně vysoké. Doporučovala bych tak pro 

zajištění větší bezpečnosti  osadit svodidla na komunikaci v blízkosti sloupu, a to v požadované délce. 

Obr.  6.2.23:  Strom v blízkosti komunikace Obr.  6.2.24:  Stromy ve směrovém oblouku 
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Obr.  6.2.25:  Sloup vedení nízkého napětí 

 

6.2.10 Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za 

různých podmínek (tma, povětrnostní podmínky) 

Na úseku se nachází v každém směru dvě autobusové zastávky. Vzhledem k tomu, že úsek neprochází 

zastavěným územím, nejsou zastávky moc využívány. Zastávky, které se nachází v první polovině úseku 

ve směru na obec Kajlovec, jsou obsluhovány 2 linkami autobusu.  Zastávky v blízkosti kamenolomu 

jsou obsluhovány 3 linkami autobusu. Dle provedené nehodové analýzy se v jejich blízkosti nestala 

za sledované období žádná nehoda v podobě srážky chodce s vozidlem. Intenzita cyklistů je v případě 

první části úseku až po stykovou křižovatku ve směru na Kajlovec 30 cyklistů denně. V případě druhé 

části úseku od křižovatky je intenzita cyklistů značně vyšší, a to 90 cyklistů denně.  
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Obr.  6.2.26: Autobusové zastávky v místě před křižovatkou ve směru na Kajlovec 

 

Obr.  6.2.27: Autobusové zastávky v místě kamenolomu ve směru na Kajlovec 

• Střední riziko  Cyklisté na komunikaci 

Na řešené komunikaci je poměrně velká koncentrace cyklistů. Největší intenzita je v druhé části úseku 

za křižovatkou, kde komunikaci využívá až 90 cyklistů denně. Úsek je pro cyklisty z hlediska šířkového 

uspořádání, ale i směrového a místy i výškového vedení nebezpečný.  Zpevněná krajnice je v celé délce 

úseku proměnlivá, v některých místech dokonce chybí. Cyklista tak místy nemá vozidlu kam uhnout, 

přičemž řidiči zde jezdí vyšší než maximální dovolenou rychlostí.   
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Návrh řešení 

Doporučuji na řešeném úseku v obou směrech komunikace umístit svislou dopravní značku č. A 19, 

která upozorňuje na výskyt cyklistů.  

6.2.11 Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu 

Nelze posoudit. 

6.2.12 Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a vodorovné dopravní značení, 

rozhledové poměry, úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení) 

Na řešeném úseku se nenachází železniční přejezd.  

6.3 Úsek II/647 

6.3.1 Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik (rychlost, hustota, 

intenzita) 

Řešený úsek leží na komunikaci II/647, která je v místě mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D1 ve směru 

na Bílovec převedena na silnici I/47. Intenzita dopravy je na daném úseku v pracovní dny 5 306 vozidel 

denně, z toho je 678 nákladních vozidel a 89 motocyklistů. Úsekem projíždí i značné množství cyklistů, 

a to dle intenzit 48 denně.  Maximální dovolená rychlost je zde před vjetím do obce Josefovice 90 km/h, 

v obci pak 50 km/h. Na konci řešeného úseku ve směru na Klimkovice se nachází svislé dopravní značení 

snižující rychlost nejprve na 70 km/h a posléze na 50 km/h. Na úseku se nachází řada polních sjezdů, 

dále pak 3 křižovatky. Jedna z křižovatek se nachází před obcí Josefovice ve směru na Klimkovice, 

kdy se připojuje větev komunikace III/4804 od obce Jístebník, dále pak křižovatka při vjezdu do obce 

Josefovice taktéž ve směru na Klimkovice, kde se připojuje zleva větev komunikace III/464 17  

a o cca 120 m dál pak větev účelové komunikace. V obci Josefovice se připojují 4 sjezdy od nemovitostí 

ve směru na Bílovec. Na konci úseku pak ve směru na Klimkovice připojuje zleva 11 sjezdů 

od nemovitostí. Na základě nehodové analýzy zde došlo k dopravním nehodám vlivem nepřiměřené 

rychlosti jen u 5 % případů. 

6.3.2 Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění 

přechodu komunikace do zastavěného území 

Trasu ve většině úseku lemují pole, část prochází lesem a v délce okolo 400 m pak prochází obcí 

Josefovice. Kategorijní šířku úseku nelze přesně stanovit z důvodu proměnlivé šířky zpevněné krajnice.  

S největší pravděpodobností se jedná o S7,5. Šířka jízdních pruhů je 3 m, s proužkem pak 3,25m. 
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Začátek úseku ve směru na Klimkovice je v délce cca 700 m bez krajnice. Krajnice se nachází až v místě, 

kde prochází trasa lesem, a to o šířce okolo 0,5 m a v délce cca 450 m na levé straně komunikace 

ve směru na Klimkovice. Dále se pak nachází na pravé straně komunikaci v místě křižovatky ve směru 

na Jistebník. Na levé straně komunikace pak krajnice pokračuje o šířce 0,5 m směrem od první 

křižovatky až k druhé, kde se připojuje větev komunikace III/4804. Za touto křižovatkou pak pokračuje 

krajnice v délce 78 m o šířce 1 m, a to stále na levé straně komunikace ve směru na Klimkovice,  

kde se na ni následně napojuje autobusový záliv. V tomto místě je krajnice lemována chodníkem taktéž 

o délce 78 m a o šířce 1,5 m.  Za křižovatkou, kde se připojuje vedlejší větev účelové komunikace pak 

krajnice pokračuje až téměř do konce úseku, a to pouze na levé straně komunikace ve směru 

na Klimkovice. Při průjezdu obcí Josefovice nalezneme dva autobusové zálivy. Záliv ve směru 

na Klimkovice má délku okolo 43 m. Ve směru na Bílovec se přes záliv o délce cca 47 m připojuje místní 

komunikace, přičemž na začátku zálivu se nachází přechod pro chodce.  Autobusové zastávky jsou 

obsluhovány 4 linkami zejména v ranních a odpoledních hodinách.  

• Nízké riziko Připojení účelové komunikace přes autobusový záliv 

V zhruba v polovině autobusového zálivu ve směru na Bílovec vyúsťuje účelová komunikace na hlavní 

komunikaci. V tomto místě může nastat problém v situaci, kdy na zastávku přijede autobus a vozidlo 

vyjíždějící z účelové komunikace, tak nemusí mít dostatečný rozhled pro odbočení vlevo. Na základě 

analýzy nehod se zde za sledované období nestala žádná nehoda, tudíž je riziko kolizní situace nízké. 

Návrh řešení 

Vzhledem k tomu, že záliv je na hranici soukromého pozemku, nelze jej nijak rozšířit. Doporučovala 

bych tak alespoň přesunout stávající vodorovné značení (č. V 11a) dál od připojení účelové 

komunikace.  
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Obr.  6.3.1:  Připojení účelové komunikace na hlavní přes autobusový záliv 

 

6.3.3 Posouzení směrového a výškového vedení 

Trasa úseku je vedena převážně v přímé. Na úseku se vyskytuje 5 směrových oblouků poměrně velkého 

poloměru. Komunikace není v místě směrových oblouků rozšířena. V rámci výškového řešení úsek 

ve směru na Klimkovice nejprve stoupá v délce okolo 500 m ve sklonu 2,5 %, následně klesá pod 1,9 % 

v délce 800 m, pak v délce 720 m stoupá ve sklonu 2,1 %, dále klesá 2 % v délce okolo 600 m a na konci 

znovu mírně stoupá v délce 500 m ve sklonu 0,8 %. Zejména v první polovině řešeného úseku 

se nachází nevhodně umístěné výškové oblouky ve vztahu ke směrovému vedení, které vytváří 

nepřehledné vedení trasy. Předjíždění je tak v první polovině úseku poměrně nebezpečné i ve vztahu 

k úzké komunikaci bez krajnice. Při průjezdu obcí je pak předjíždění zakázáno příslušnou dopravní 

značkou. Nebezpečné zaoblení výškových lomů se nachází nejprve v místě prvního stoupání ve směru 

na Klimkovice, dále pak při vjezdu do obce Josefovice a ve směru na Bílovec při výjezdu z lesa, 

kde se nachází i nevhodně umístěný a neoznačený polní sjezd. 

 

Obr.  6.3.2:  Výškový průběh terénu řešeného úseku 
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• Střední riziko  Nepřehledné směrové vedení komunikace v místě oblouků 

V místě prvního stoupání ve směru na Klimkovice se nachází hned dva směrové oblouky. 

Trasa je v tomto místě nejprve vedena levotočivým obloukem, který ihned přechází v poměrně strmém 

stoupání na pravotočivý. Vozidla tak v tomto místě nemají dostatečný pohled na vedení trasy 

komunikace a při vysoké rychlosti tak řidič nemusí být schopni rychle na danou situaci zareagovat, 

což může vést ke vzniku kolize. Druhým problémem je zde možnost předjíždění, a to díky tomu, 

 že je ještě v místě vjezdu do levotočivého oblouku ve stoupání podélná čára přerušovaná. Řidiči, kteří 

se v tomto místě rozhodnou předjíždět, tak nemohou mít dostatečný rozhled pro zastavení. 

Za sledované období se zde staly 2 dopravní nehody, přičemž se v jednom případě jednalo o havárii 

a v druhém pak o náraz do stromu. 

 

Obr.  6.3.3:  Situace dopravních nehod 

Návrh řešení 

Doporučuji ještě v místě před vjetím do směrového oblouku umístit svislou dopravní značku „Zákaz 

předjíždění“ (č. B 21a) a podélnou čárou souvislou.  
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• Střední riziko  Nepřehledné směrové vedení v přímé  

Nebezpečná část úseku se nachází v přímé při výjezdu z lesa ve směru na Bílovec. V tomto místě vozidla 

najíždí do poměrně strmého stoupání, kde nevidí za horizont, přičemž zde mohou být řidiči při západu 

slunce oslněni. Nachází se zde podélná čára přerušovaná umožňující řidičům v tak nebezpečném místě 

předjíždět. Dalším problémem je zde připojení polního sjezdu, který se napojuje na komunikace právě 

ve směru na Bílovec, a to přímo v místě vrcholu výškového oblouku. Za sledované období se zde stala 

1 dopravní nehoda, kdy se jednalo o havárii.  

Návrh řešení 

Doporučuji v celé části úseku, který je veden lesem umístit značku „Zákaz předjíždění“ (č. B 21a) 

a podélnou čáru souvislou. Dále bych pak doporučila zrušit polní sjezd.  

Obr.  6.3.5:  V oblouku ve směru na Klimkovice Obr.  6.3.4:  Začátek oblouku ve směru na Klimkovice 
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Obr.  6.3.6:  Připojení polního sjezdu na komunikaci. 

 

Obr.  6.3.7:  Zaoblení výškového lomu v přímé ve směru na Bílovec. 

 

6.3.4 Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací 

pruhy) a pohybů vozidel v křižovatce 

Na řešeném úseku se nachází celkově 3 křižovatky. Ve všech případech se jedná o stykové křižovatky. 

První křižovatka se nachází zhruba v polovině úseku, přičemž se na hlavní komunikaci II/647 připojuje 

vedlejší větev komunikace III/4804 od obce Jistebník. Křižovatka je poměrně dost rozlehlá. Vedlejší 

větev je v místě připojení na hlavní široká 32 m. V místě připojení vedlejší větve se nachází odstavná 

nezpevněná plocha o ploše cca 840 m2. Na vedlejší komunikaci je umístěna dopravní značka 

„Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4). Na hlavní komunikaci je pak umístěna značka č. P 1 v kombinaci 
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s doplňkovou (č. E 2d) značící tvar napojujících se křižovatek. Rozhledy jsou na této křižovatce zajištěny. 

Dle provedené analýzy se zde za sledované období staly 3 dopravny nehody. 

 

Obr.  6.3.8:  Situace dopravních nehod na křižovatce před Josefovicemi 

 

Obr.  6.3.9:  Křižovatka s vedlejší komunikací III/4804 

Další křižovatka se nachází o 135 m dál od první ve směru na Klimkovice. Na tuto křižovatku se připojuje 

vedlejší komunikace III/464 17 od obce Josefovice. Na vedlejší komunikaci se nachází dopravní značka 

„Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6). Na hlavní se nachází pouze značka č. P 1 v kombinaci s doplňkovou 

(č. E 2d), a to místě před první křižovatkou ve směru na Klimkovice. Vzhledem, k tomu, že se vedlejší 
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komunikace připojuje ve stoupání nejsou patřičně zajištěny v obou směrech rozhledy. Proto jsou 

na hlavní komunikaci naproti vedlejší umístěna dvě dopravní zrcadla pro oba směry.  

 

Obr.  6.3.10:  Křižovatka s vedlejší komunikací III/464 17 

Dále se na hlavní komunikaci II/647 připojuje účelová komunikace, a to ve vzdálenosti 120 m 

od  předchozí křižovatky ve směru na Klimkovice. Větev vedlejší komunikace se připojuje přes 

autobusový záliv. Na vedlejší komunikaci je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, 

přičemž při vjezdu do ní se nachází dopravní značka (č. IP 10a) značící, že se jedná o slepou pozemní 

komunikaci. Rozhledy jsou zajištěny pouze do okamžiku, kdy bude v přilehlém zálivu zastavovat linkový 

autobus, který může bránit v rozhledu vozidlům, které chtějí odbočit doleva na hlavní komunikaci.  

 

Obr.  6.3.11:  Křižovatka s připojením účelové komunikace 
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Na úseku se dále nachází 6 polních sjezdů, z nichž pouze na jednom z nich nejsou zajištěny rozhledy, 

a to konkrétně v případě problematického sjezdu za lesem ve směru na Bílovec, který se připojuje 

v místě zaoblení výškového lomu. Při průjezdu obcí Josefovice ve směru na Klimkovice se na levé straně 

komunikace nachází 4 sjezdy od nemovitostí. Další 11 sjezdů od nemovitostí se nachází na konci úseku, 

taktéž na levé straně komunikace ve směru na Klimkovice. U všech soukromých sjezdů jsou zajištěny 

rozhledy. 

 

Obr.  6.3.12:  Sjezdy od nemovitostí na konci obce Josefovice ve směru na Klimkovice 

6.3.5 Posouzení stavu vozovky a krajnic (protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita 

povrchu) 

Vozovka komunikace je tvořena asfaltovým betonem. Kryt vozovky je na celém úseku ve velmi dobrém 

stavu. V některých částech úseku dochází v na komunikaci odlamování krajnice či okraje krytu v místě, 

kde není krajnice, a to nejpravděpodobněji z důvodu špatného odvodnění. Krajnice je v některých 

místech již značně prorostlá vegetací.  Odvodnění z komunikace je zajištěno příčným sklonem, 

který odvádí vodu do přilehlých příkopů.  Některé příkopy nejsou příliš udržovány a vzrostlá vegetace 

tak zabraňuje odtoku vody dál do příkopu. Při průjezdu obcí Josefovice je část komunikace odvodněna 

příkopem, a to ve směru na Klimkovice. Ve směru na Bílovec se pak nachází silniční vpusť cca 27 m před 

křižovatkou, kde se připojuje větev komunikace III/464 17 a další se nachází při výjezdu 
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z této křižovatky. V místech sjezdů od nemovitostí se nachází propustky, které zajišťují odtok vody dál 

do příkopu.  

• Nízké riziko  Odlamování krytu 

Odlamování kraje krytu, a to zejména v místě kde není zpevněná krajnice, je pro vozidla velmi 

nebezpečné. Podélné trhliny se v některých místech již šíří do vodícího proužku, ze kterého může dojít 

následně k rozšíření až do jízdního pruhu. V místech, kde se nachází zpevněná krajnice dochází 

ke značnému praskání a prorůstání krajnice vegetací.    

Návrh řešení 

Doporučovala bych tato místa opravit tzv. systémem SHOULDER, který v prvé řadě zkrátí čas opravy 

krajnice a zejména prodlouží její životnost než v případě prostého dosypání koruny, u niž je třeba 

očekávat časté opravy. Dále bych doporučila upravit vegetaci v blízkosti příkopu tak, aby voda 

z komunikace mohla plynule odtékat do příkopu. 

 

 

 

  

Obr.  6.3.13: Odlamování kraje komunikace 

Obr.  6.3.14: Vegetace prorůstající krajnicí 
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6.3.6 Posouzení parkovacích a odstavných stání 

Na daném úseku se nenachází parkovací ani odstavná stání.  

6.3.7 Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství 

komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu 

průjezdního úseku dálnic a silnic 

Na řešeném úseku se nachází poměrně přehledné dopravní značení. Mimo obec se nachází nejčastěji 

informativní dopravní značení či zákazové v kombinaci s doplňkovým. Ze zákazových značek 

se nejčastěji vyskytuje značka č. B 4, značící zákaz vjezdu nákladních vozidel nad určitou hmotnost. 

Na konci úseku ve směru na Klimkovice se nachází dopravní značky snižující rychlost (č. B 20a) 

v kombinaci s výstražnou (č. A 12a) varující řidiče na možný pohyb chodců na vozovce. Nejprve dochází 

ke snížení rychlosti na 70 km/h a za cca 330 m na 50 km/h.  V opačném směru se nachází na výjezdu 

z Klimkovic značka č. B 20a upravující maximální dovolenou rychlost na 70 km/h, po 365 m je pak 

umístěna značka č. B 26 značící konec všech zákazů. V rámci vodorovného dopravního značení 

se na úseku střídá podélná čára souvislá v místě oblouku s podélnou čarou přerušovanou v přímé 

v kombinací se šipkami určující směr komunikace. Příslušné dopravní značení se nachází i v místě 

autobusových zálivů (č. V 11a). Při vjezdu do obce Josefovice je osazena značka č. IZ 4a, na konci pak 

č. IZ 4b značící začátek a konec obce. Dále se při vjezdu do obce ve směru na Klimkovice nachází 

dopravní značka (č. B 4) zakazující vjezd nákladním vozidlům na připojující se komunikaci III/464 17. 

Na konci obce ve směru na Bílovec se nachází dopravní značka č. B 13, která zakazuje vjezd 

na komunikaci III/4804 vozidlům nad 12 t. V místě připojení vedlejší komunikace III/464 17 se naproti 

ní nacházejí na hlavní komunikaci dopravní zrcadla. Na začátku a konci obce se nachází dopravní značky 

„Zákaz předjíždění!“ (č. B 21a). V místě autobusových zálivů se nachází přechod pro chodce, kdy v obou 

směrech komunikace se nachází příslušné dopravní značky (č. A 11) na něj upozorňující. Na úseku 

se nachází i velké množství bílých směrových sloupků, které jsou poměrně přehledně rozmístěny.  

• Nízké  riziko  Neoznačené polní sjezdy červeným směrovými sloupky 

Všech 6 polních sjezdů na řešeném úseku není označeno příslušnými směrovými sloupky, přičemž 

některé z nich se nachází v nebezpečném místě zaoblení výškového lomu.  
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Návrh řešení 

Doporučuji u polních sjezdů, a to zejména těch, které se nachází v nepřehledném směrovém 

a výškovém vedení osadit červené směrové sloupky.  

Nízké riziko  Nepřehledné dopravní značení 

Při průjezdu obcí Josefovice se za křižovatkou, kde se připojuje komunikace III/464 17 ve směru 

na Bílovec nachází dopravní značka „Zákaz předjíždění!“ (č. B 21a), která je umístěna v zákrytu blízkého 

stromu. Řidiči tak nemusí tuto značku včas zaznamenat.  

 

Obr.  6.3.17: Nepřehledné dopravní značení 

Návrh řešení 

Doporučuji ořezat větve stromu tak, aby nezasahovaly řidiči do výhledu na dopravní značku.  

Obr.  6.3.16: Polní sjezd ve směru na Klimkovice  

Obr.  6.3.15: Polní sjezd ve směru na Bílovec 
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6.3.8 Posouzení osvětlení 

Na řešeném úseku se nachází sloup veřejného osvětlení, a to v místě připojení místní komunikace.  

 

Obr.  6.3.18: Sloup veřejného osvětlení na místní komunikaci 

6.3.9 Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, svodidla, 

zábradlí) 

Velká část úseku je lemována stromořadím, přičemž v některých případech se stromy vyskytují 

až v nebezpečné blízkosti komunikace. Největší množství vzrostlých stromů v blízkosti komunikace 

se nachází v části úseku o délce cca 690 m ve směru na Klimkovice před první křižovatkou. Všechny 

dopravní značky jsou umístěny na deformovatelných konstrukcích. Na úseku se nachází množství 

neoznačených mostních objektů, které jsou opatřeny zábradlím v kombinaci se svodidly NH4. 

Při průjezdu obcí Josefovice se v místě připojení sjezdů od soukromých nemovitostí nachází propustky. 

Svodidla NH4 jsou na úseku ve směru na Klimkovice osazena nejprve v místě směrového oblouku na 

obou stranách komunikace v délce 13 m, pak na levé straně komunikace v délce 62 m v místě 

křižovatky. Další svodidla se nachází až za obcí Josefovice ve směru na Klimkovice, a to nejprve na pravé 

straně komunikace v délce 186 m, dále na levé straně v délce 205 m, následně se nachází na obou 

stranách komunikace na pravé straně v délce 227 m a na levé straně v délce 127 m, kde jsou svodidla 

v místě sjezdu přerušená a pokračují pak za sjezdem v délce 43 m. V blízkosti první křižovatky, 

kde se připojuje větev komunikace III/4804 se nachází sloup nízkého napětí. Další dva sloupy nízkého 

napětí v blízkosti komunikace se pak nachází na konci úseku ve směru na Klimkovice, a to v místě před 
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soukromými pozemky. Na konci úseku za dopravní značkou „Začátek obce“ Klimkovice se nachází 

na pravé straně komunikace trafostanice. Ve druhé polovině úseku ve směru na Klimkovice se na pravé 

straně komunikace ve velké blízkosti nachází i dva reklamní billboardy.  Na základě nehodové analýzy 

je hlavní příčinou nehod na tomto úseku srážka s lesní zvěří, a to 67 % případů. 

 

Obr.  6.3.19: Mostní objekt se svodidly před křižovatkou (připojení větve komunikace III/4804) 

 

 

Obr.  6.3.20: Osazení svodidel a propustek v Josefovicích 

 

Obr.  6.3.21: Osazení svodidel na mostě 
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• Vysoké riziko  Lesní zvěř 

Zejména v první části úseku ve směru na Josefovice je velké množství dopravních nehod, kdy došlo 

ke střetu vozidla se zvěří. Největší koncentrace nehod se nachází při průjezdu úseku lesem před 

křižovatkou, kde se připojuje větev komunikace III/4804. Za sledované období došlo v této části úseku 

k 16 nehodám, kdy se srazilo vozidlo s lesní zvěří. 

 

Obr.  6.3.22: Situace dopravních nehod  

Návrh řešení 

Doporučuji v této lokalitě rozmístit v požadované vzdálenosti pachové ohradníky pro odlákání zvěře 

od komunikace. 

 

• Střední riziko  Vzrostlé stromy  

Největší koncentrace stromů se nachází při průjezdu úseku lesem. Stromy se nachází cca 1 m 

od zpevnění komunikace. Riziko nárazu do stromu je zde vysoké, a to zejména v případě, kdy vozidlo 

dostane smyk či sjede z komunikace z určitých důvodů. Další riziko, které zde stromy přináší je spadané 

listí či větve, které mohou mít také za následek vznik kolizní situace.  Za sledované období došlo 

na tomto úseku ke 3 dopravním nehodám, při nichž vozidlo narazilo do stromu.  
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Návrh řešení 

Doporučuji v těchto místech nejlépe stromy odstranit. V případě osazení svodidel bych doporučovala 

ořezat větve stromů, tak aby nehrozilo riziko jejích pádů na komunikaci za zhoršených podmínek.  

 

Obr.  6.3.23: Stromořadí ve směru na Bílovec 

 

Obr.  6.3.24: Vzrostlý strom ve směru na Klímkovice 

• Střední riziko  Trafostanice v blízkosti komunikace 

Na konci řešeného úseku se ve směru na Klimkovice nachází trafostanice, která se nachází 

v nebezpečné blízkosti komunikace, a to cca 1 m. Z dostupných informací lze zjistit, že zde byla 

umístěna až po roce 2012.  
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Návrh řešení 

Za sledované období se zde sice nestala žádná dopravní nehoda, ale pro předejetí možné kolizní 

situace, která by nastala při nárazu vozidla do trafostanice, doporučuji v dostatečné délce osadit 

svodidla NH4 tak, aby vozidlo při vyjetí z komunikace do ní nenarazilo. 

 

Obr.  6.3.25: Trafostanice před vjezdem do Klimkovic 

• Nízké riziko  Reklamní billboardy 

Dva reklamní billboardy osazeny na ocelových konstrukcích jsou umístěny na komunikaci v přímé 

o délce cca 1 km ve druhé polovině řešeného úseku ve směru na Klimkovice. Billboardy jsou od sebe 

vzdáleny 250 m. První z billboardů se nachází cca 4,5 m od hrany komunikace a druhý pak 

ve vzdálenosti cca 1,3 m. Billboardy mohou v prvé řadě poutat pozornost řidiče, ale nebezpečné jsou 

zejména v okamžicích, kdy vozidlo sjede z komunikace a narazí do ocelové konstrukce. Za sledované 

období dle provedené analýzy nedošlo k žádné dopravní nehodě v podobě nárazu vozidla 

do konstrukce billboardu, tudíž je zde riziko kolizní situace poměrně malé.  

Návrh řešení 

Vzhledem k tomu, že od září 2017 začal platit tzv. antibillboardový zákon, který zakazuje velkoplošnou 

reklamu u dálnic ve vzdálenosti do 250 m a u silnic l. třídy pak do 50 m, doporučuji oba reklamní 

billboardy odstranit. 



171 
 

 

6.3.10 Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za 

různých podmínek (tma, povětrnostní podmínky) 

Při průjezdu úseku obcí Josefovice, se na obou stranách komunikace nacházejí autobusové zálivy. 

Zastávky poskytují cestujícím zázemí v podobě přístřešků. Pro zajištění bezpečného přejití z jedné 

strany komunikace na druhou je zde zřízen přechod pro chodce, který je v každém směru komunikace 

označen příslušnou dopravní značkou (č. A 11). Na zastávku ve směru na Bílovec se napojuje chodník 

o šířce 1,5 m a délce cca 78 m, který vede až ke křižovatce, kde se připojuje komunikace III/464 17. 

Chodník je tvořen netuhým povrchem. Mezi zpevněnou krajnicí a chodníkem se nachází betonový 

obrubník, přičemž šířka betonových bloků je 20 cm, délka bloků je pak různá. Výška obrubníku nad 

vozovkou je v rozpětí 8 cm až 10 cm. Přes chodník se napojuje jeden soukromý sjezd. V místě sjezdu 

je výška obrubníku na stejné úrovní jako vozovka komunikace. Úsekem dle intenzit projíždí 48 cyklistů 

denně.  

Obr.  6.3.27: Reklamní billboard Obr.  6.3.26: Reklamní billboard 
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Obr.  6.3.28: Připojení soukromého sjezdu přes chodník v obci Josefovice 

 

Obr.  6.3.29: Chodník v místě autobusové zastávky 

6.3.11 Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu 

Nelze posoudit. 

6.3.12 Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a vodorovné dopravní značení, 

rozhledové poměry, úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení) 

Na daném úseku se nenachází železniční přejezd.  
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6.4  Křižovatka I/11 x III/4664 

6.4.1 Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik (rychlost, hustota, 

intenzita) 

Hlavní větev řešené stykové křižovatky tvoří komunikace I/11 a vedlejší větev pak komunikace III/4664 

od obce Mokré Lazce. Hlavní silnice I/11 je velmi vytížená, intenzita dopravy v pracovní dny je 15 202 

vozidel denně, z čehož je 2 549 nákladních a 67 motocyklistů. Úsekem projíždí denně i 52 cyklistů. 

Maximální dovolená rychlost je na silnici I/11 v místě křižovatky 70 km/h. Ve vzdálenosti cca 330 m od 

křižovatky silnice I/11 ve směru na Ostravu přechází na silnici pro motorová vozidla, kde je maximální 

dovolená rychlost 110 km/h. Přibližně 220 m před křižovatkou je ve směru na Ostravu upravena 

rychlost dopravní značením z původních 90 km/h na 70 km/h. Ve směru na Opavu v místě konce 

rychlostní komunikace je umístěna značka upravující rychlost ze 110 km/h na 90 km/h, a to cca 535 m 

před křižovatkou. Změna maximální dovolené rychlosti ve směru na Opavu je pak z 90 km/h na 70 km/h 

zhruba 150 m před křižovatkou. Na základě provedené analýzy nehod bylo 32 % z nich zaviněno 

nepřiměřenou rychlostí a dalších 32 % bylo zaviněno z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem.   

 

Obr.  6.4.1: Vedení silnice I/11 ve směru na Opavu s připojením vedlejší komunikace III/4664 vpravo 
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6.4.2 Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění 

přechodu komunikace do zastavěného území 

Komunikace I/11 je čtyřpruhová o šířce zpevnění 13,5 m. Šířka jednotlivých jízdních pruhů je 3 m. Jízdní 

pásy jsou odděleny dvojitou podélnou čárou souvislou (č. V 1b), která je v místě křižovatky nahrazena 

v délce cca 30 m dvojitou podélnou čárou přerušovanou (č. V 2c). Šířka zpevněné krajnice je na této 

silnici proměnlivá, a to zejména ve směru na Opavu, kde místy zpevnění končí vodícím proužkem. 

Ve směru na Ostravu je pak zpevněná krajnice o šířce v rozmezí 0,3 až 0,5 m, z důvodu prorůstání 

vegetace. V místě připojení vedlejší větve je vodicí souvislá čára nahrazena podélnou čarou 

přerušovanou (č. V 2b) v délce cca 39 m.  Šířka zpevnění na silnici III/4664 je 6 m, přičemž šířka pruhu 

jsou 3 m. Jízdní pásy jsou od sebe odděleny podélnou čárou souvislou (č. V 1a).  

V místě křižovatky se připojují i dva sjezdy od soukromých nemovitostí a jeden polní sjezd,  

a to ve směru na Ostravu. 

6.4.3 Posouzení směrového a výškového vedení 

Trasa silnice I/11 v místě křižovatky prochází směrovým obloukem o velkém poloměru. Silnice I/11 

stoupá ve směru na Ostravu ve sklonu cca 2,3 %. Vedlejší větev komunikace III/4664 se připojuje 

na hlavní v přímé o délce cca 150 m. Silnice III/ 4664 klesá ve směru na obec Mokré Lazce ve sklonu 

cca 2,1 %. Hlavní větev ve směru na Opavu svírá s vedlejší větví úhel 56°.  

6.4.4 Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací 

pruhy) a pohybů vozidel v křižovatce 

Rozhledy jsou na řešené křižovatce zajištěny, a to i v místě připojujících se sjezdů od nemovitostí. 

Na hlavní komunikaci se nenachází odbočovací ani připojovací pruhy. Je zde zřízeno pouze vodorovné 

dopravní značení v podobě směrových šipek (č. V 9a) umístěných v příslušném jízdním pruhu, 

ve kterém vozidlo odbočuje z hlavní komunikace.  
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• Vysoké riziko  Nebezpečné odbočení vlevo 

Odbočení vlevo z hlavní komunikace na vedlejší nebo i z vedlejší na hlavní komunikaci je vzhledem 

k čtyřpruhové komunikaci, která je velmi vytížená nebezpečné. Odbočení vlevo je zde příčinou většiny 

nehod.  

Návrh řešení 

Doporučuji na hlavní komunikaci zřídit odbočovací a připojovací pruhy v kombinaci s ochrannými 

ostrůvky.  

Obr.  6.4.2: Odbočující vozidlo na silnici I/11 ve směru na Ostravu 

Obr.  6.4.3: Silnice I/11 ve směru na Opavu 

Obr.  6.4.4: Situace dopravních nehod na křižovatce 
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• Nízké riziko  Připojení sjezdů na hlavní komunikaci I/11 

Připojení sjezdů na hlavní komunikaci I/11 je z hlediska velkého provozu a rychlosti, kterou většina 

řidičů nedodržuje velmi nebezpečné. Sjezdy nejsou označeny příslušnými červenými směrovými 

sloupky. Vzhledem k tomu, že se v místě sjezdu za posledních 5 let nestala žádná dopravní nehoda, 

je riziko možné kolize nízké.   

Návrh řešení 

Doporučuji osadit červené směrové sloupky u obou sjezdů, tak aby na ně řidiči jedoucí ve směru na 

Ostravu zajištěný měli dostatečný rozhled. V nejlepším případě bych tyto sjezdy zrušila a zajistila 

přístup k nemovitostem po nově vybudované komunikaci. Přístup by mohl být zajištěn z obce Nové 

Sedlice, kde by se komunikace připojila na silnici v místě zdejšího fotbalového hřiště. Výstavba nové 

komunikace vzhledem k tomu, že se jedná o připojení jen dvou nemovitostí není výhodná. 

 

Obr.  6.4.5: Připojení sjezdů od nemovitostí 

6.4.5 Posouzení stavu vozovky a krajnic (protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita 

povrchu) 

Vozovka hlavní i vedlejší komunikace je tvořena asfaltovým betonem. Novější kryt na hlavní 

komunikaci I/11 je ve velmi dobrém stavu bez viditelných známek poškození. Na vedlejší komunikace 

je kryt vozovky viditelně starší. Při vjezdu a výjezdu z vedlejší komunikace se v některých místech 

nachází zbytek přídlažby v podobě jedné řady žulových kostek. Na krajích krytu vedlejší komunikace 

je množství síťových trhlin. Na krytu této komunikace jsou viditelné značné vysprávky, a to v podobě 

postřiku emulzí s následným podrcením kameniva či vysprávky tryskovou metodou.  Na hlavní i vedlejší 

komunikaci je funkční odvodnění zajištěno příčným sklonem, díky němuž voda odtéká do přilehlých 

příkopů, přičemž cca 30 m od křižovatky se nachází propustek. 
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Obr.  6.4.8: Vysprávky na vedlejší komunikaci 

6.4.6 Posouzení parkovacích a odstavných stání 

Na daném úseku se nenachází parkovací ani odstavná stání.  

6.4.7 Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství 

komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu 

průjezdního úseku dálnic a silnic 

Řešená křižovatka není řízená světelným signalizačním zařízením. Přednost je zde upravena dopravní 

značkou „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4) umístěnou na vedlejší komunikaci III/4664. Svislé i vodorovné 

dopravní značení je v rámci řešené lokality přehledné. Na hlavní komunikaci I/11 je umístěna řada 

dopravních značek upravující maximální dovolenou rychlost (č. B 20a). V obou směrech se nachází 

Obr.  6.4.7: Přídlažba v místě vjezdu na silnici III/4664 Obr.  6.4.6: Pracovní spára v místě křižovatky 
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kombinace této značky s výstražnou značkou č. B 5, která upozorňuje na stykovou křižovatku. 

Tato dopravní značka je umístěna na žlutou reflexní desku. Ve směru na Ostravu se za křižovatkou cca 

330 m nachází dopravní značka (č. IP 15a), která upozorňuje řidiče, že vjíždí na rychlostní komunikaci 

pro motorová vozidla, která je v kombinaci se značkou upravující rychlost na 110 km/h. Při výjezdu 

z rychlostní komunikace pro motorová vozidla je cca 440 m před křižovatkou ve směru na Opavu 

umístěna značka č. IP 15b. V místě vjezdu i výjezdu na vedlejší komunikaci je umístěno velké množství 

bílých směrových sloupků. V případě sjezdů od nemovitostí a polního sjezdu se příslušné červené 

sloupky nenachází.  

Obr.  6.4.11: Dopravní značení ve směru na Ostravu 

Obr.  6.4.10: Dopravní značení na vedlejší komunikaci Obr.  6.4.9: Směrové sloupky na vedlejší komunikaci 
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6.4.8 Posouzení osvětlení 

Sloup veřejného osvětlení je umístěn vpravo v místě výjezdu z vedlejší komunikace na hlavní cca 2 m 

od vozovky. Další sloup veřejného osvětlení se nachází cca 40 m od hranice křižovatky ve směru na obec 

Mokré Lazce.  

6.4.9 Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, svodidla, 

zábradlí) 

Svislé dopravní značky jsou umístěny na deformovatelných konstrukcích. V místě výjezdu z vedlejší 

komunikace je umístěn sloupek cca 1,2 m od vozovky, který značí orientační polohu plynu. Na silnici 

I/11 se ve směru na Opavu nachází cca 30 m před křižovatkou propustek, který s osou komunikace 

svírá úhel cca 117°. Propustek je na obou stranách komunikace opatřen zábradlím, ve směru na Opavu 

pak svodidlem NH4 v délce 28 m. Dle provedené nehodové analýzy zde dochází v 16 % nehod ke srážce 

vozidla s pevnou překážkou, v dalších 16 % pak ke srážce s lesní zvěří. 

Obr.  6.4.12: Sloup veřejného osvětlení 
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Obr.  6.4.13: Sloupek značící polohu plynu 

 

Obr.  6.4.14: Propustek se svodidly přes komunikace I/11 

6.4.10 Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za 

různých podmínek (tma, povětrnostní podmínky) 

V řešené lokalitě se nenachází přechody pro chodce či místa pro přecházení. Vzhledem k tomu,  

že se řešená křižovatka nachází v poměrně nezastavěném územím výjimkou dvou rodinných domu 

naproti vedlejší větvi křižovatky, není zde nijak významná koncentrace chodců. Na úseku komunikace 

I/11 lze zaznamenat i určité množství cyklistů, a to dle intenzit 52 cyklistů denně.  

6.4.11 Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu 

Nelze posoudit. 
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6.4.12 Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a vodorovné dopravní značení, 

rozhledové poměry, úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení) 

Na řešené lokalitě se nenachází železniční přejezd.  

6.5 Křižovatka II/647 x II/464 

6.5.1 Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik (rychlost, hustota, 

intenzita) 

Řešená styková křižovatka se nachází na styku komunikace II/647, která je hlavní větví křižovatky 

a komunikace II/464, která je vedlejší větví křižovatky. Intenzita dopravy na silnici II/647 v pracovní dny 

je od křižovatky ve směru na Bílovec 7 087 vozidel denně, z toho je 1 184 nákladních a 50 motocyklistů. 

Tímto směrem projíždí dle intenzit i 71 cyklistů denně. Na silnici II/647 od křižovatky ve směru na Fulnek 

je intenzita dopravy v pracovní dny 2 645 vozidel denně, z čehož je 554 nákladních a 48 motocyklistů. 

V tomto směru projíždí dle intenzit denně i 31 cyklistů.  Intenzita dopravy ve směru na Studénku 

na silnici II/464 je v pracovní dny 3 438 vozidel denně, z toho je 634 nákladních a 28 motocyklistů. 

Silnici projíždí i 34 cyklistů denně. Vzhledem k tomu, že se obě komunikace nachází mimo obec,  

je zde maximální dovolená rychlost 90 km/h. Na základě nehodové analýzy bylo 23 % dopravních 

nehod způsobeno nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem a v 11 % pak nepřizpůsobením 

rychlosti daným podmínkám.  

6.5.2 Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění 

přechodu komunikace do zastavěného území 

Hlavní i vedlejší větev křižovatky jsou dvoupruhové směrově rozdělené komunikace. Šířka obou pruhů 

na silnici II/647 je 3,5 m. Silnice má proměnlivou šířku zpevněné krajnice, ale předpokládá se, že byla 

budována jako silnice o kategorijní šířce S9,5. Silnice II/647 se v obou směrech před křižovatkou 

rozšiřuje, díky přídatným pruhům pro odbočení a připojení. Kategorijní šířka komunikace II/464 

je taktéž S9,5 se šířkou jízdních pruhů 3,5 m. V místě připojení na hlavní komunikaci je vedlejší 

komunikace široká cca 55 m. Ve směru na Bílovec se komunikace rozšiřuje cca 155 m před křižovatkou, 

a to prostřednictvím rozšiřovacího klínu. Na pravé straně je zde zřízen odbočovací pruh. V opačném 

směru této komunikace je zřízen rozšiřovací klín v délce 110 m s odbočovacím pruhem pro odbočení 

vlevo. Na vedlejší komunikaci je zřízen vpravo připojovací pruh pro připojení na hlavní komunikace 

ve směru na Bílovec. 
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6.5.3 Posouzení směrového a výškového vedení 

Hlavní i vedlejší komunikace se nachází v místě křižovatky v přímé.  Komunikace II/647 pokračuje cca 

140 m za křižovatkou ve směru na Bílovec ve směrovém oblouku. Na vedlejší komunikaci se 270 m od 

řešené stykové křižovatky nachází průsečná křižovatka.  Větve komunikací II/647 a II/464 svírají úhel 

90°. Hlavní větev klesá ve směru na Bílovec ve sklonu 3,9 % a vedlejší větev klesá ve směru na Studénku 

ve sklonu 2,8 %.  

 

 

Obr.  6.5.1: Pohled na vedlejší větev křižovatky II/464 

6.5.4 Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací 

pruhy) a pohybů vozidel v křižovatce 

Rozhledy jsou na řešené křižovatce zajištěny. Na hlavní komunikaci II/647 se nachází odbočovací 

a připojovací pruh. Délka rozšiřovacího klínu je ve směru na Bílovec cca 155 m. Na pravé straně je zde 

zřízen odbočovací pruh o délce vyřizovacího úseku cca 45 m a délce zpomalovacího úseku 15 m. 

V opačném směru této komunikace je zřízen rozšiřovací klín v délce 110 m s odbočovacím pruhem 

vlevo s délkou vyřazovacího úseku cca 48 m a zpomalovacího cca 56 m s čekacím úsekem. Na vedlejší 

komunikaci je zřízen vpravo připojovací pruh pro připojení na hlavní komunikace ve směru na Bílovec, 
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a to s délkou zrychlovacího úseku 10 m a zařazovacího v délce cca 8 m. V odbočovacím pruhu i v pruhu 

pokračujícím ve směru na Fulnek je použito vodorovné dopravní značení v podobě směrových šipek 

(č. V 9a) značící příslušný směr jízdy.  

 

• Nízké riziko  Nedostatečná délka přídatných pruhů 

Nedostatečnou délku má odbočující pruh z hlavní komunikace II/647 na II/464 ve směru na Bílovec, 

dále pak odbočující pruh z hlavní komunikace II/647 na vedlejší II/464 ve směru na Fulnek a připojovací 

pruh z vedlejší komunikace na hlavní ve směru na Bílovec.  

Návrh řešení 

Doporučuji zřídit přídatné pruhy v požadované délce dle ČSN 73 6102.  

Obr.  6.5.2: Odbočovací pruh ve směru na Bílovec Obr.  6.5.3: Odbočovací pruh ve směru na Fulnek 
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Obr.  6.5.4: Situace dopravních nehod na křižovatce  

• Nízké riziko  Usměrnění provozu 

Tato křižovatka není řízená, tudíž zde mohou vozidla provádět nestandartní manévry v podobě řazení 

mimo vyznačené pruhy, najíždění do protisměru či otáčení, což může vést ke vzniku kolizní situace.  

Návrh řešení 

Doporučovala bych tak v místě současného vodorovného značení v podobě šikmých rovnoběžných čar, 

které zde mají za úkol opticky rozdělovat jednotlivé pruhy, zřídit ochranné ostrůvky pro usměrnění 

provozu. 

6.5.5 Posouzení stavu vozovky a krajnic (protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita 

povrchu) 

Vozovka obou komunikací je tvořena asfaltovým betonem. Kryt je ve velmi dobrém stavu. Na výjezdu 

z vedlejší křižovatky je možné zaznamenat množství podélných síťových trhlin. Na hlavní i vedlejší 

komunikaci je funkční odvodnění zajištěno příčným sklonem, díky němuž voda odtéká do přilehlých 

příkopů.  

6.5.6 Posouzení parkovacích a odstavných stání 

V řešené lokalitě se nenachází parkovací ani odstavná stání.  
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6.5.7 Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství 

komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu 

průjezdního úseku dálnic a silnic 

Na vedlejší komunikaci II/464 je před křižovatkou umístěna dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“ 

(č. P 4) v kombinaci s doplňkovou značící vedení hlavní a vedlejší komunikace. Dále jsou na vedlejší 

komunikaci umístěna dopravní značení informativní směrové. Na hlavní komunikaci II/647 se v obou 

směrech nachází cca 250 m, ve směru na Bílovec pak znovu 50 m před křižovatkou výstražná dopravní 

značka č. B 5 s doplňkovou dopravní značkou a je zde umístěno také informativní značení směrové. 

Vodorovné dopravní značení je na hlavní komunikace v poměrné dobrém stavu. V místě před vjetím 

do směrového oblouku ve směru na Fulnek podélná čára přerušovaná přechází v podélnou čáru 

souvislou o délce 80 m, na kterou následně navazuje rozšiřovací klín. Ve směru na Bílovec se nachází 

podélná čára souvislá v délce 65 m, na kterou se následně napojuje rozšiřovací klín. Na vedlejší 

komunikaci je vodorovné dopravní značení v podobě šikmých rovnoběžných čár středových, 

které opticky rozdělují pruh pro odbočení vlevo od připojovacího pruhu na hlavní komunikaci 

a odbočovacího pruhu z hlavní na vedlejší komunikaci. Na úseku se nachází pouze bílé směrové 

sloupky.  

• Nízké riziko  Vodorovné dopravní značení není viditelné 

Vodorovné značení v místě připojení vedlejší komunikace na hlavní je již značně vyjeté a není téměř 

viditelné. Může tak vytvářet nepřehlednou situaci pro řidiče vozidla.  

Návrh řešení 

Doporučuji vodorovné značení v tomto místě opravit. 
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Obr.  6.5.5: Dopravní značení na vedlejší komunikaci II/464 

 

Obr.  6.5.6: Vyjeté vodorovné dopravní značení v místě křižovatky 

6.5.8 Posouzení osvětlení 

Na řešené křižovatce se nenachází sloup veřejného osvětlení. 
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6.5.9 Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, svodidla, 

zábradlí) 

Svislé dopravní značky jsou umístěny na deformovatelných konstrukcích. Zhruba 75 m od křižovatky 

jsou na vedlejší komunikaci II/464 ve směru na Studénku osazeny svodidla NH4. Svodidla jsou ve směru 

na Studénku dlouhá 83 m, v opačném směru pak 125 m. V blízkosti křižovatky se nachází i dva sloupy 

nízkého napětí, z nichž se jeden nachází v blízkosti komunikace ve vzdálenosti cca 7,5 m a druhý pak 

ve vzdálenosti cca 14 m. Ke srážce s pevnou překážkou došlo dle provedené analýzy u 11 % nehod. 

 

Obr.  6.5.7: Svodidla NH4 ne vedlejší komunikaci ve směru na Studénku 
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Obr.  6.5.8: Sloupy nízkého napětí v oblasti křižovatky 

6.5.10 Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za 

různých podmínek (tma, povětrnostní podmínky) 

Řešená křižovatka se nachází mimo zastavěné území a nenachází se zde ani autobusové zastávky, 

není nutné zde zřizovat přechody pro chodce či místa pro přecházení. V rámci cyklistické dopravy 

je nejvytíženější část komunikace II/647 od křižovatky ve směru na Bílovec, kudy projede denně 

71 cyklistů. Vzhledem k tomu, že je komunikace poměrně dost široká a v některých místech 

se zpevněnou krajnicí, nemělo by zde existovat nějak významné riziko možné kolize vozidla s cyklistou.  

6.5.11 Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu 

Nelze posoudit. 

6.5.12 Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a vodorovné dopravní značení, 

rozhledové poměry, úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení) 

V řešené lokalitě se nenachází železniční přejezd.  
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6.6  Křižovatka I/57 x III/443 46 

6.6.1 Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik (rychlost, hustota, 

intenzita) 

Řešená styková křižovatka se nachází v místě styku komunikace I/57, která tvoří hlavní větev křižovatky 

a komunikace III/443 46, která je vedlejší větví komunikace. Na základě intenzit dopravy v pracovní dny 

projíždí po silnici I/57 celkem 12 354 vozidel denně, z čehož je 2 521 nákladních a 81 motocyklů. Silnicí 

využívá i velké množství cyklistů, a to dle intenzit 151 denně.  

Vedlejší větev komunikace III/443 46 křižuje v blízkosti křižovatky jednokolejná železniční trať. 

Trať je denně pojížděna motorovým železničním vozidlem, a to v hodinovém intervalu od 5 hodiny 

ráno až do 21 hodiny večer. Cílovými stanicemi vlaku jsou Hradec nad Moravicí a Opava. Železniční 

přejezd je bez závor a světelného signalizačního zařízení. Na základě nehodové analýzy se ve 47 % 

jednalo o dopravní nehody, kdy došlo ke srážce vozidla s vlakem. 

 

Obr.  6.6.1: Železniční přejezd 



190 
 

6.6.2 Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění 

přechodu komunikace do zastavěného území 

Kategorijní šířka hlavní komunikace I/57 je S9,5 o šířce jízdních pruhů 3,5 m. V případě vedlejší větve 

se jedná o komunikaci o kategorijní šířce S6,5 s šířkou jízdních pruhů 2,75 m. Zpevněná krajnice 

na hlavní komunikaci je ve směru na Opavu v blízkosti křižovatky místy široká až 1,5 m. V místě,  

kde končí rozšířená zpevněná krajnice pokračuje přídlažba tvořena dvojřádkem žulových kostek, 

kde se připojuje polní sjezd. V obou směrech silnice I/57 se nachází autobusové zálivy. Záliv ve směru 

na Hradec nad Moravicí je o šířce cca 3,5 m a délce 86 m a bezprostředně navazuje na vedlejší větev 

komunikace III/443 46, která se zde připojuje na hlavní I/57. Ve směru na Opavu se zhruba 35 m 

za křižovatkou nachází záliv o šířce cca 3,5 a délce 50 m. Zálivy jsou obsluhovány 6 linkami autobusu. 

• Nízké riziko  Umístění autobusového zálivu ve směru na Hradec nad Moravicí 

Autobusový záliv ve směru na Hradec nad Moravicí se napojuje na hranici křižovatky. Riziko zde existuje 

v případě, kdy se v řešeném zálivu sjedou dva linkové autobusy, například autobus linky 245, 

který obsluhuje danou zastávku v 15:40 hodin a autobus linky 242, který ji obsluhuje v 15:42 hodin. 

Pravděpodobnost, že se konkrétně tyto dva linkové autobusy na řešené zastávce sejdou je velká.  Řidič 

vozidla vyjíždějící z vedlejší větve křižovatky, který bude chtít odbočit vlevo tak nemusí mít zajištěny 

dostatečný rozhled na vozidla přijížděcí zprava. Za sledovaná období se zde nestala žádná dopravní 

nehoda.  

Návrh řešení 

Vzhledem k tomu, že je autobusový záliv dost dlouhý (86 m), autobusy tak zastavují až dál v zálivu, 

kde je umístěno i příslušné vodorovné dopravní značení. V tomto případě i kdyby došlo ke sjetí dvou 

linek autobusů, neměl by druhý autobus v případě zajetí dál do zálivu zasahovat do rozhledového pole 

vozidla vyjíždějícího z vedlejší komunikace a odbočujícího vlevo na hlavní komunikaci. Tím, že je záliv 

příliš dlouhý, možným řešením by bylo autobusový záliv v blízkosti křižovatky zkrátit o cca 10 až 15 m, 

tak aby bylo zajištěno sjetí vozidel dál v zálivu.  
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Obr.  6.6.2: Záliv na hranici křižovatky  

 

6.6.3 Posouzení směrového a výškového vedení 

Hlavní komunikace I/57 se v místě křižovatky nachází v přímé. Silnice cca 150 m za křižovatkou 

ve směru na Hradec nad Moravicí následně přechází do směrového oblouku. Vedlejší komunikace 

III/443 46 se připojuje na hlavní v přímé o délce cca 80 m, a to po vyjetí ze směrového oblouku. Vedlejší 

Obr.  6.6.3: Záliv ve směru na H. n. Moravicí  Obr.  6.6.4: Záliv ve směru na H. n. Moravicí 
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a hlavní větev křižovatky svírají úhel 110°. Silnice I/57 klesá ve směru na Opavu ve sklonu 0,5 %. Silnice 

III/443 46 stoupá ve směru na Otice ve sklonu 0,7 %.  

6.6.4 Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací 

pruhy) a pohybů vozidel v křižovatce 

Na řešené křižovatce se nenachází odbočovací ani připojovací pruhy. Vzhledem k tomu, že železniční 

trať vede souběžně s hlavní komunikací I/57, svírá trať s vedlejší komunikací III/443 46 také úhel 110°. 

Rozhledy na řešené křižovatce jsou zajištěny. Dle ČSN 73 6380 musí být úrovňová křižovatka umístěna, 

tak aby paprsek křižovatky křižující železnici byl co nejblíže kolmici a byl zajištěn výhled jak na kolmici 

a výhled na přejezd železnice přes pozemní komunikace, tak na výstražná světla přejezdového 

zabezpečovacího zařízení na vzdálenost rozhledu pro zastavení. Při rekonstrukci existující úrovňové 

křižovatky, jejíž funkční plochu kříží dráha a kterou nelze přemístit mimo rozhledového trojúhelníky, 

se musí zajistit snížení rychlosti vozidel přejíždějící koleje na 30 km/h, dále dostatečný rozhled ze všech 

míst křižovatky na dopravní značení a výstražná a zabezpečovací zařízení přejezdu a zajistit možnost 

vyklízení přejezdu vozidlům před přijíždějícím vlakem zřízením zpevněné krajnice nebo nouzového 

pruhu pro výjezd vozidel z železničního přejezdu vpravo vedle čekajících vozidel na křižovatce. Pokud 

se mezi hranicí nebezpečného pásma přejezdu a hranicí křižovatky nevejde celé nejdelší motorové 

vozidlo, musí být zajištěn rozhled na hlavní silnici již před hranicí nebezpečného pásma před 

přejezdem. [18] Na základě provedené nehodové analýzy došlo v 53 % dopravních nehod k nedání 

přednosti v jízdě. 

Na danou křižovatku se připojuje i polní sjezd, který má rozhledy zajištěn.  

• Nízké riziko  Připojení polního sjezdu v místě křižovatky 

Připojení polního sjezdu se nachází přímo v místě křižovatky, na pravé straně komunikace ve směru 

na Opavu. Sjezd není označen červenými směrovým sloupky. Výjezd zemědělského vozidla 

může značně ztěžovat výjezd vozidel z vedlejší komunikace, které chtějí odbočit doleva. Riziko možné 

kolize není příliš vysoké, vzhledem k tomu, že tento sjezd bývá využíván zemědělskými vozy sezónně 

a dle nehodové analýzy se zde za posledních 5 let nestala žádná nehoda. 

Návrh řešení 

Doporučovala bych daný polní sjezd v tomto místě zrušit a posunout jej dál na komunikaci I/57 

ve směru na Opavu.  
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Obr.  6.6.5: Připojení polního sjezdu 

6.6.5 Posouzení stavu vozovky a krajnic (protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita 

povrchu) 

Hlavní i vedlejší větev křižovatky jsou tvořeny asfaltovým betonem. Kryt na silnici I/57 je v poměrně 

dobrém stavu. Zpevněná krajnice je v obou směrech komunikace doplněna o přídlažbu tvořenou 

dvojřádkem z žulových kostek, a to i v místě autobusových zálivů. V místě připojení vedlejší 

komunikace na hlavní je kryt značně poškozený.  Na tomto krytu jsou již viditelné značné opravy. 

viditelné Na vedlejší komunikaci je cca 100 m za křižovatkou přechod mezi novějším a starším krytem.  

Funkční odvodnění je na obou komunikacích zajištěno příčným sklonem, který odvádí vodu 

do přilehlých příkopů. Příkopy na vedlejší komunikaci jsou značně prorostlé vegetací. Pro zajištění jejich 

správné funkce by měly být více udržovány. 

• Nízké riziko  Poškozený kryt v místě výjezdu z křižovatky 

V místě výjezdu z vedlejší komunikace vpravo na hlavní ve směru na Hradec nad Moravicí je kryt 

vozovky značně poškozený. Je zde viditelná deformace, přičemž se z tohoto místa dále šíří trhliny 

do oblasti krajnice hlavní komunikace. Vyjíždějící vozidlo zde při výjezdu na tomto místy 

již nezpevněném krytu může dostat smyk, což mu může značně zkomplikovat připojení se do provozu 

na hlavní komunikaci.  
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Návrh řešení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o problém, který s největší pravděpodobností spočívá v podmáčení 

okrajů vozovky vlivem špatného odvodnění, doporučuji nejprve v tomto místě zabezpečit odvodnění 

vozovky a odstranit porušené asfaltové vrstvy až na jejich celou tloušťku a následně nanést zcela novou 

vrstvu asfaltového krytu.  

 

6.6.6 Posouzení parkovacích a odstavných stání 

V řešené lokalitě se nenachází parkovací ani odstavná stání.  

6.6.7 Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství 

komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu 

průjezdního úseku dálnic a silnic 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejnebezpečnějších železničních přejezdů v České republice, 

je zde užito značné množství svislého a vodorovného dopravního značení pro zajištění maximální 

bezpečnosti. Na hlavní komunikaci I/57 je v obou směrech komunikace umístěna ve vzdálenosti 

cca 110 m od křižovatky dopravní značka (č. P 1) upozorňující na křižovatku, a to v kombinaci 

s doplňkovou vyznačující směr hlavní a vedlejší komunikace. Dále je v obou směrech hlavní komunikace 

umístěna cca 63 m od křižovatky dopravní značka (č. A 30) značící, že se jedná o železniční přejezd bez 

závor v kombinací s návěstní deskou (č. A 31c). V obou směrech se pak nachází informativní směrové 

Obr.  6.6.6: Kryt na výjezdu z vedlejší komunikace Obr.  6.6.7: Kryt na výjezdu z vedlejší komunikace 
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značky. Na vedlejší komunikaci je před přejezdem ve směru na Otice na obou stranách umístěn 

zvýrazněný výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný (č. A 32a). Ve směru na hlavní komunikaci 

je na vedlejší umístěna dopravní značka č. A 30, která je zvýrazněna a značí železniční přejezd 

v kombinaci s návěstní deskou (č. A 31a) ve vzdálenosti cca 240 m od křižovatky. Dále je v tomto směru 

umístěna cca 160 m od křižovatky opět značka č. A 31se značkou č. A 30, za níž se cca 30 nachází značka 

konec, resp. začátek obce (č. IS 12a/b). Další návěstní deska (č. A 31c) cca 80 m od křižovatky 

v kombinaci s dopravní značkou (č. P 4) „Dej přednost v jízdě!“. Zhruba 40 m před přejezdem 

je umístěna tabule, na které je vyobrazena dopravní značka (č. A 22) značící jiné nebezpečí a opatřena 

nápisem upozorňujícím, že se jedná o krátký přejezd. Těsně před přejezdem je umístěn zvýrazněný 

výstražný kříž (č. A 32a) v kombinaci se značkou (č. P 6) „Stůj dej přednost v jízdě!“.  Za přejezdem 

na výjezdu z vedlejší komunikace na hlavní je umístěna značka (č. P 4) „Dej přednost v jízdě!“. 

Na vedlejší komunikaci směrem k přejezdu je v délce 90 m použito i vodorovné dopravní značení 

varující řidiče na přejezd, které je zakončeno příčnou čárou souvislou se symbolem „Vlak“. Při výjezdu 

z hlavní komunikace na vedlejší je těsně před přejezdem je taktéž užita příčná čára souvislá 

se symbolem v podobě výstražného kříže. Dle provedené analýzy na této křižovatce řidiči 

nerespektovali v 18 % nehod dopravní značení „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a v 17 % nehod dopravní 

značení „Dej, přednost v jízdě!“.  

 

Obr.  6.6.8: Svislé a vodorovné dopravní značení před přejezdem 
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Obr.  6.6.9: Svislé a vodorovné dopravní značení před přejezdem 

 

Obr.  6.6.10: Svislé dopravní značení před přejezdem 
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6.6.8 Posouzení osvětlení 

Na řešené křižovatce se nachází sloup veřejného osvětlení, a to ve vzdálenosti cca 2,75 m od vedlejší 

komunikace ve směru na obec Otice. 

 

Obr.  6.6.11: Sloup veřejného osvětlení 

6.6.9 Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, svodidla, 

zábradlí) 

Veškeré svislé dopravní značky jsou umístěny na deformovatelných konstrukcích. V blízkosti křižovatky 

se ve vzdálenosti cca 2,5 m od vedlejší komunikace nachází sloup elektrického vedení nízkého napětí. 

V poměrně nebezpečné blízkosti se nachází i sloup elektrického vedení nízkého napětí, a to cca 2,75 m 

od vedlejší komunikace. Vzhledem k tomu, že vozidla zde projíždějí kvůli železničnímu přejezdu 

poměrně pomalu, je riziko možného nárazu vozidla do sloupu poměrně malé.  
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Obr.  6.6.12: Sloup elektrického vedení nízkého napětí 

6.6.10 Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti 

za různých podmínek (tma, povětrnostní podmínky) 

Na hlavní komunikaci I/57 se nachází dva autobusové zálivy obsluhované 6 linkami autobusů. Zastávky 

mohou většinou využívat pracovníci společností, které se nachází v blízkosti křižovatky a malé množství 

obyvatel části obce Otice – Rybníčky. Čekárna pro cestující se nachází pouze ve směru na Opavu. 

Bezpečný přístup k zastávkám v podobě chodníku a přechodu pro chodce není zajištěn. Na silnici I/57 

je velká koncentrace cyklistů. Dle intenzit je to 151 cyklistů denně. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o širokou komunikaci se zpevněnou krajnicí, nemělo být docházet k možným kolizím mezi cyklistou 

a vozidlem na silnici. Vhodné by bylo umístit v obou směrech komunikace dopravní značku varující 

řidiče na cyklisty (č. A 19). 

• Nízké riziko  Přístup chodců na zastávky 

Vzhledem k tomu, že tato část obce nemá mnoho obyvatel, nejsou zastávky moc vytíženy. Nicméně 

v současné době se nabízí k prodeji velké množství stavebních parcel, tudíž je možné předpokládat 
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určitý nárůst obyvatel. Nebezpečný železniční přejezd by měl být v budoucnu přestaven na přejezd, 

na nějž budou mít přístup pouze chodci. K přebudování přejezdu by mělo dojít až rámci plánované 

výstavby obchvatu Otic. Dalším nebezpečím pro osoby, které se potřebují dostat k autobusovým 

zastávkám je absence chodníku a přechodu pro chodce či místa pro přecházení, kdy je chodec nucen 

přecházet přes velmi vytíženou komunikaci, kde řidiči vozidel často překračují maximální dovolenou 

rychlost.  

Návrh řešení 

Doporučuji nejen z důvodu zastávek, ale i z důvodu problematické křižovatky snížit v obou směrech 

hlavní komunikace rychlost, alespoň na 70 km/h a zřídit místo pro přecházení. 

 

Obr.  6.6.13: Autobusový záliv ve směru na Opavu 

6.6.11 Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu 

Nelze posoudit. 

6.6.12 Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a vodorovné dopravní značení, 

rozhledové poměry, úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení) 

V řešené lokalitě se nachází železniční přejezd, a to na vedlejší komunikaci III/443 46. Železniční trať 

kříží pozemní komunikaci pod úhlem 110°. Na daném přejezdu se nenachází zabezpečovací zařízení 

ani světelná signalizace.  V obou směrech vedlejší komunikace se nachází svislá dopravní značení 

v podobě výstražného kříže pro železniční přejezd jednokolejný v kombinaci s velkým množstvím 

výstražných dopravní značek a vodorovného dopravního značení pro zajištění maximální možné 
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bezpečnosti.  Rozhledy jsou na řešeném přejezdu zajištěny. Železniční přejezd se nachází cca 8 m od 

hranice křižovatky. Dle ČSN 73 6380 nesmí být úrovňová křižovatka pozemních komunikací umístěna 

na železniční přejezd ani v jeho bezprostřední blízkosti. Hranice křižovatky musí být od nebezpečného 

pásma přejezdu vzdálena na délku fronty čekajících vozidel na vedlejší komunikaci před vjezdem 

na hlavní komunikaci, nejméně však 30 m u nově zřizovaného železničního přejezdu. Při přestavbě 

úrovňové křižovatky se doporučuje vzdálenost minimálně 20 m od hranice nebezpečného pásma 

přejezdu, nejméně však musí být dle ČSN 73 6380 10 m.  Nebezpečné pásmo přejezdu je pak vzdálenost 

2,5 m na vnější strany od osy koleje. [18] 

 

 

Obr.  6.6.14: Délka a šířka přejezdu (Zdroje: Železniční přejezdy a přechody, doc. Ing. Otto Plášek Ph.D.) 

 

• Vysoké riziko  Vzdálenost nebezpečného pásma přejezdu od hranice křižovatky 

Vzhledem k tomu, že se u tohoto železničního přejezdu nachází hranice nebezpečného pásma jen 7,5 

m od hranice křižovatky, nesplňuje tak tento přejezd požadavky ČSN 73 6380, kde je uvedeno, aby tato 

vzdálenost byla minimálně 10 m, a to v případě přestavby úrovňové křižovatky. Největší problém 

na této křižovatce nastává v okamžiku, kdy nejčastěji dlouhé nákladní vozidlo či vozidlo s přívěsem 

uvízne mezi přejezdem a hranicí křižovatky, když se snaží odbočit na hlavní komunikaci.  
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Obr.  6.6.15: Situace dopravních nehod na křižovatce 

Návrh řešení 

Železniční trať není možné posunout dál od hranice křižovatky, proto bych doporučovala přeložit hlavní 

komunikaci tak, aby vzdálenost hranice křižovatky od osy koleje byla požadovaných 12,5 m. 

Do budoucna se uvažuje o zrušení přejezdu, což značně řeší situaci neustálých dopravních nehod.  

 

Obr.  6.6.16: Železniční přejezd na komunikaci III/443 46 
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Závěr 

Na základě provedené analýzy dopravních nehod a vyhodnocení ukazatelů nehodovosti, byly pro 

bezpečnostní inspekci vybrány tři úseky a tři křižovatky. V případě vybraných úseků a křižovatek 

se jednalo o výběr na základě vysokých hodnot relativního ukazatele nehodovosti, přičemž u křižovatek 

bylo přihlíženo i ke skutečnosti, že jsou dle Policie České republiky, Správy železniční dopravní cesty 

a pojišťovny Allianz označovány za problémové.  

Prvním z vybraných lokalit je úsek na silnici I/11 v blízkosti Rýmařova. Na tomto úseku bylo 

identifikováno celkem 6 nízkých rizik, 2 střední rizika a 2 vysoká rizika. Největším problémem na tomto 

úseku je nepřiměřená rychlost dopravně technickému stavu vozovky či překračování maximální 

dovolené rychlosti, a to v 54 % dopravních nehod. Možným důvodem překračování rychlosti na tomto 

úseku je střídání poměrně dlouhých přímých úseků, na které následně navazují směrové oblouky 

malého poloměru. Právě v místech směrových oblouků je koncentrace nehod největší. Vzhledem 

k tomu, že se zejména na začátku úseku ve směru na Malou Štáhli nachází značné množství pevných 

překážek, a to v podobě vzrostlých stromů a betonové zdi v blízkosti komunikace, doporučila bych tak 

v těchto místech a také v místech před směrovými oblouky malého poloměru osadit dopravní značku 

snižující rychlost na 60 km/h pro zajištění větší bezpečnosti.  

Další z vybraných úseků se nachází na silnici I/57 na území Březové. Na tomto úseku byly nalezeny 

celkem 2 nízká rizika, 5 středních a 1 riziko vysoké. Vzhledem k tomu, že celý úsek prochází hustě 

zalesněným územím, je zde hlavní příčinou dopravních nehod srážka vozidla s lesní zvěří, a to v 57 % 

případů. Doporučila bych v celé délce úseku osadit v požadovaných vzdálenostech pachové ohradníky 

pro zabránění přístupu zvěře na komunikaci. Poměrně velké riziko zde tvoří i množství vzrostlých 

stromu v nebezpečné blízkosti komunikace, přičemž se na tomto úseku stalo za sledované období 

5 dopravních nehod, při nichž došlo k nárazu vozidla do stromu. Proto doporučuji stromy v blízkosti 

komunikace vykácet. Dalším rizikem je zde nepřehledné směrové vedení v kombinaci s výškovým, 

kde zejména v první polovině úseku ve směru na Kajlovec se v poměrně velkém podélném sklonu 

nachází dva směrové oblouky, které nemusí být zejména za zhoršené viditelnosti včas předvídatelné. 

Proto bych doporučila v těchto obloucích osadit výstražné značení upozorňující na směrový oblouk 

v kombinaci s vodícími tabulemi.  

Poslední vybraný úsek leží na silnici II/647 v blízkosti Klimkovic, kde bylo identifikováno celkem 

5 nízkých rizik, 4 střední rizika a 1 vysoké riziko. Tento úsek zejména v první části ve směru 

na Klimkovice prochází zalesněným územím, kde dochází ke střetům s lesní zvěří, která je v 67 % hlavní 

příčinou dopravních nehod na tomto úseku. Proto bych i zde podél komunikace doporučila osadit 

pachové ohradníky pro odrazení lesní zvěře. V této části úseku, kde komunikace vede lesem, se nachází 
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množství stromů v nebezpečné blízkosti od komunikace. Za sledované období jsou evidovány 

3 dopravní nehody, při nichž došlo k nárazu vozidla do stromu.  Proto doporučuji stromy odstranit. 

Další riziko zde tvoří nevhodná kombinace směrového a výškového vedení, která se nachází zejména 

v první části úseku ve směru na Klimkovice, kde bych doporučila umístit alespoň příslušné dopravní 

značení varující na směrový oblouk, a to v kombinaci s vodícími tabulemi.  

První z vybraných křižovatek je styková křižovatka, jejíž hlavní větev tvoří čtyřpruhová silnice I/11 

a vedlejší pak silnice III/4664 připojující se od obce Mokré Lazce. Křižovatka je dle pojišťovny Allianz 

označována za třetí nejkritičtější v České republice. Na křižovatce byly identifikovány celkem dvě rizika, 

jedno nízké a jedno vysoké. K největšímu množství dopravních nehod zde dochází při odbočování vlevo 

a vlivem nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidly. Největším problémem na této komunikaci 

je  absence přídatných pruhů v podobě odbočovacího a připojovacího pruhu. Silnice je hlavním tahem 

mezi Opavou a Ostravou, tudíž je velmi vytížená, přičemž značné množství řidičů zde nedodržuje 

maximální dovolenou rychlost 70 km/h, která je v oblasti před křižovatkou upravena dopravním 

značením. Proto bych na této křižovatce doporučila zřízení přídatných pruhů v kombinaci s dělícími 

ostrůvky pro zajištění větší bezpečnosti při odbočování nebo připojování se ať už na hlavní, či vedlejší 

větev křižovatky.  

Další z vybraných křižovatek se nachází na styku silnice II/647, která tvoří hlavní větev křižovatky  

a na silnici II/464 tvořící větev vedlejší. Dle provedené analýzy dopravních nehod je zde téměř 70 % 

nehod zaviněno řidičem vozidla. Nicméně i na této křižovatce byly nalezeny celkem 3 nízká rizika.  

Na křižovatce se nachází přídatné pruhy pro odbočení a připojení. Většina pruhů není v dostatečné 

délce, proto doporučuji tyto pruhy prodloužit na požadované délky dle ČSN 73 6102. Poměrně 

nepřehlednou situaci zde vytváří i již vyjeté vodorovné dopravní značení v místě vedlejší větve 

křižovatky, které je nutné opravit. Na této křižovatce bych dále doporučila pro usměrnění provozu 

zřídit ochranné ostrůvky. 

Poslední vybraná křižovatka se nachází na styku silnice I/57 tvořící hlavní větev křižovatky a silnice 

III/443 46 vedoucí od obce Otice-Rybníčky. Celkově byly na této křižovatce identifikovány 4 nízká rizika 

a 1 vysoké riziko. Ve více než 50 % dopravních nehod došlo dle nehodové analýzy k nedání přednosti 

v jízdě. Největším rizikem je zde železniční přejezd křižující vedlejší větev silnice III/443 46, 

který se nachází v nebezpečné blízkosti hranice této křižovatky. Nebezpečné pásmo přejezdu 

tak nesplňuje požadavky dle ČSN 73 6380. Tento přejezd byl již podroben drážní inspekcí, 

která jej označuje za jeden z nejnebezpečnějších v České republice. Správa železniční dopravní cesty 

tak uvedla, že by v blízké budoucnosti mělo dojít k jeho přebudování na železniční přechod, kde by bylo 

zabráněno přístupu vozidel a kol.  
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