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1 Úvod 

Obsahem mé diplomové práce je analýza dopravní situace ve městě Červený Kostelec. V mém 

městě je doprava stálým a dlouhotrvajícím problémem. Zvyšující se počet automobilů přináší vysokou 

dopravní zátěž především do středu města, ve kterém se nachází pětiramenná styková křižovatka. Mezi 

rizika patří i snížení bezpečnosti účastníku provozu, zvyšování výskytu dopravních nehod, tvorba 

nebezpečných míst pro přecházení chodců přes frekventované pozemní komunikace, nedostatek 

parkovacích míst v celém městě a zhoršování povrchů vozovky. Město je také turisticky významnou 

lokací v oblasti Kladského pomezí, kde se protínají turistické i cykloturistické trasy. Obyvatelé města 

využívají jízdní kola i pro přepravu do zaměstnání nebo na nákupy Často se cyklisté stávají ohroženou 

skupinou v dopravním provozu.  

Město Červený Kostelec se snaží s těmito problémy vypořádat v rámci každoročních investic do 

oprav a údržby pozemních komunikací. Realizací plánovanou pro rok 2022 je úprava celého náměstí 

T. G. Masaryka, které je tvořeno výše zmíněnou pětiramennou stykovou křižovatkou. Náměstí tak neplní 

funkci klidové zóny a je třeba vybrat nejvhodnější návrh urbanistického, dopravního a funkčního řešení 

širšího centra města.  

Diplomová práce se skládá z několika kapitol, které se věnují popisu celkového stávajícího dopravního 

stavu, analýze nehodovosti, hledání bezpečnostních rizik a návrhu opatření ve dvou vybraných 

problematických místech města.  

  



2 Základní informace o městě Červený Kostelec 

Červený Kostelec se nachází nedaleko polských hranic ve východních Čechách. Město leží na 

severovýchodě  Královehradeckého kraje a spadá pod obec s rozšířenou působností Náchod (Zobrazeno 

na obrázku č. 1 a 2). Zeměpisné souřadnice jsou 16° 5' 34’’ E, 50° 28' 35'' N. 

Skládá se ze 7 částí - Červený Kostelec, Bohdašín, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, 

Mstětín, Olešnice, Stolín (viz. Obrázek č. 3). Počet obyvatel k 1. 1. 2018 matrika MěÚ evidovala 8 332 

obyvatel. Katastrální území se rozléhá na 2 409 hektarech půdy. [1][2] 

 

Obrázek 3 Poloha města v rámci Královehradeckého kraje [5] Obrázek 2 Zobrazení částí Červeného Kostelce [6] 

 ČERVENÝ KOSTELEC 

Obrázek 1 Poloha města Červený Kostelec na slepé mapě [24]][zpracování: vlastní]] 



2.1 Historie 

Kostelec vznikl pravděpodobně v první polovině 14. století, kdy vrcholila kolonizace pánů rodu erbu 

zlatého střmene. První písemná zmínka o Kostelci z 22. srpna 1362 se nachází v konfirmační knize 

pražské diecéze, která dokládá ustanovení faráře Heřmana na zdejší faře. Jedná se tedy o přímý důkaz 

založení Kostelce. 

Přes město, které leží na křižovatce cest z Úpice do Broumova, v husitských válkách táhl Jan Žižka 

po vítězství nad katolickými pány u České Skalice v lednu 1424 k Hostinnému a Vrchlabí. Husitská vojska 

Kostelec šetřila, jelikož většina obyvatel byla vyznání kališnického. Město trpělo vpády Slezanů v letech 

1421 a 1425. V 15. století se Kostelec stal součástí panství náchodského. Úpadek města nastal za dob 

třicetileté války, kdy rozvoj brzdily požáry, válečná tažení a nemoci. V letech 1740-1763 trpělo město 

třemi slezskými válkami mezi Pruskem a Rakouskem. Koncem 18. století dochází rozmachu textilního 

průmyslu, vznikají manufaktury, které se v pozdější době stali výbornou základnou pro nástup tovární 

výroby. Kostelec byl 11. srpna 1867 povýšen na město. Od roku 1876 smí Kostelec užívat přívlastek 

Červený.  

Období první světové války zastavilo rozmach města, poklesla výroba. Po válce začala nová a 

významná éra vývoje města, kde se především oživilo podnikání. [3] 

 

Obrázek 4 Historická mapa Kostelce - 2. vojenské mapování, 1842 – 1852 [4] 



2.2 Cestovní ruch 

Červený Kostelec se nachází ve východním podhůří Krkonoš v průměrné nadmořské výšce 

414 m. n. m. uprostřed  turisticky lákavé oblasti Kladském pomezí. Kladské pomezí se rozkládá od 

Jaroměře, přes Nové Město nad Metují, Náchod, Hronov, Polici nad Metují až po Broumovský výběžek. 

Okolí, kam se z města můžeme vypravit, nabízí mnoho sportovních i kulturních možností. Město je 

obklopeno lesy a krásnou přírodou, v blízkosti leží hojně navštěvované rybníky Špinka a Brodský. [2] [10] 

Město z hlediska turistického ruchu láká turisty do domku, ve kterém žila spisovatelka Božena 

Němcová nebo barokní Kostel sv. Jakuba Většího se zvonicí. V dosahu města se nachází turisticky 

atraktivní místa, jako jsou Krkonoše, Stolové hory (PL), Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny a 

města Náchod, Broumov, Nové Město nad Metují a Ratibořice. Také se jedná o příhraniční oblast, kde 

lze navštívit předválečné opevnění, jako jsou například pěchotní sruby T-S 19 „Turov“ a T-S 20 „Pláň“, ve 

kterém se nachází i muzeum. Město každoročně ožívá ke konci měsíce srpna, kdy se v přírodním areálu 

naproti divadlu J. K. Tyla koná Mezinárodní folklorní festival, kam se sjíždějí folklorní skupiny z celého 

světa.[2] [10] 

2.3 Územní plán města 

Územní plán města Červený Kostelec pochází z roku 2017. Územní plán vymezuje plochu asanace 

– záměr odstranění nevyužitých a stavebně devastovaných objektů a ploch bývalé textilní továrny. 

Asanované plochy budou dále využity jako plochy smíšené obytné. 

 

  



3 Stávající dopravní stav 

Následující podkapitoly řeší aktuální dopravní stav města Červený Kostelec ve vztahu 

k České Republice, královehradeckému kraji a okolním obcím. Popsána je železniční, silniční, 

veřejná hromadná, pěší a cyklistická doprava.  

3.1 Železniční doprava 

Město protíná železniční trať 032 (označení v jízdním řádu) Jaroměř – Trutnov. Stanice se nachází 

zhruba v polovině trati na neelektrizované jednokolejné trati. Vlakové zastávky se nacházejí přímo 

v Červeném Kostelci a Olešnici. Vzdálenost mezi těmito zastávkami je zhruba 3 km. Z Červeného 

Kostelce jezdí vlaky všech kategorií kromě vysokorychlostních vlaků, pro které není takto trať 

přizpůsobena. Na trati se střídají rychlíky a osobní vlaky, které stanicí projíždějí každou hodinu. V ranních 

a večerních hodinách, kdy není takový provoz, se trať využívá pro nákladní přepravu, především pro 

přepravu uhlí nebo dřeva.  

Obrázek 5 Přehledná mapa železničních tratí s vyznačením trati č. 032 (zelená barva) a vyznačením Červeného Kostelce 

(červená barva) [[7][zpracování: vlastní]] 



Vlakové nádraží se nachází na okraji města a je vzdáleno necelé 2 km od autobusového nádraží 

v Červeném Kostelci. Spojení mezi nimi je řešeno autobusovými spoji do Náchoda, Trutnova, Hronova, 

Hořiček, Rtyně v Podkrkonoší a České Skalice, které na vlakové nádraží zajíždí.  

3.2 Silniční doprava 

Silniční doprava je dalším druhem individuální dopravy, který probíhá po silnicích, nebo 

zpevněných plochách. Pro tuto dopravu se zejména využívají osobní automobily, autobusy, trolejbusy či 

nákladní automobily. Zákon č. 13/1997 Sb. - O pozemních komunikací dělí pozemní komunikace do 

těchto čtyř kategorií: dálnice, silnice, místní komunikace a účelová komunikace. [10] 

Dálnice 

 Je pozemní komunikace určená pro dálkovou nebo mezistátní dopravu 

 Dálnice se dále rozdělují na dálnice I. a II. třídy [10] 

Silnice 

 Veřejně přístupná komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. 

 Dále se rozdělují do těchto tříd: 

o I. třídy – silnice určená pro dálkovou a mezistátní dopravu  

o II. třídy – okresní silnice  

o III. třídy – silnice určené k spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní komunikace [10] 

Obrázek 6 Přehledná mapa ukazující polohu a vzdálenost mezi vlakovým a autobusovým nádražím [8] 



Místní komunikace  

 Jsou pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. 

 Místní komunikace se dále dělí do čtyř tříd dle dopravního významu a stavebně technického 

vybavení, 

o místní komunikace I. třídy, 

o místní komunikace II. třídy – dopravně významná sběrná komunikace, 

o místní komunikace III. třídy – obslužná komunikace, 

o místní komunikace IV. třídy – komunikace nepřístupná provozu silničních motorových 

vozidel. [10] 

Místní komunikace jsou také rozděleny v české technické normě 73 6110 – Projektování místních 

komunikací dle urbanisticko-dopravní funkce, 

 A rychlostní komunikace, 

 B sběrné komunikace, 

 C obslužné komunikace, 

 D1 pěší zóny, obytné zóny, 

 D2 stezky, pruhy a pásy určené cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodníky, průchody, 

schodiště a ostatní komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel. [11] 

Účelová komunikace  

 Je pozemní komunikace, která slouží ke spojení nemovitostí s ostatními komunikacemi.[10] 

  



3.2.1 Silniční doprava ve městě  

Dopravní sít tvoří místní komunikace I. a III. třídy a účelové komunikace. Městem Červený Kostelec 

prochází významný silniční tah I/14, který vede podél hranic s Polskem. Silnice I/14 je silnice I. třídy (dále 

jen I/14), která propojuje silnice prvních tříd I/33 (Náchod) a I/16 (Trutnov). Tato komunikace vytváří 

hlavní silniční tah, na který je svedena veškerá doprava na území obce. Frekventovaná silnice prochází 

centrem města přímo přes náměstí T. G. Masaryka, kde spolu s komunikacemi III. třídy (č. 3037, č. 3038, 

č. 3039) vytváří hvězdicovou křižovatku s pěti rameny. Další frekventovaná je silnice III. třídy č. 5672 

(dále jen III/5672), propojující silnici II. třídy č. 567 a I/14. [13] [14] 

  

Obrázek 7 Silniční síť v Královéhradeckém kraji, Červený Kostelec [12] 



3.2.2 Současný stav komunikací 

Současný stav komunikace I/14,  

Stav silnice I/14, náměstí TGM – centrum města 

 

Obrázek 9 Silnice I/14, Náměstí TGM [zdroj: vlastní] 

Obrázek 8 Silnice I/14 směr Náchod [zdroj: vlastní] 



Stav silnice III/3038, ulice Sokolská 

 

Stav silnice III/3038, ulice Českoskalická směr Stolín 

Obrázek 10 Silnice III/3038, ulice Sokolská [zdroj: vlastní] 

Obrázek 11 Silnice III/3038, ulice Českoskalická [zdroj: vlastní] 



Stav komunikace III/5672, Horní Kostelec, směr z Červeného Kostelce do Hronova 

3.2.3 Intenzita dopravy ve městě 

K určení intenzity dopravy ve městě slouží celostátní sčítání dopravy (dále jen CSD), které se 

provádí v pravidelných pětiletých cyklech od roku 2000. Sčítání v roce 2020 probíhalo v období 

červenec – září, vzhledem k pandemii COVID-19 v roce 2020 a 2021 by mělo toto sčítání pokračovat 

v dubnu – červnu roku 2022. Sčítání dopravy na silničních a dálničních sítích je pod záštitou Ředitelství 

silnic a dálnic (dále jen ŘSD ČR). Výstupy z CSD slouží Ministerstvu dopravy, ŘSD ČR a jednotlivým krajům 

jako podklad pro rozhodovací a plánovací činnosti na svěřených komunikacích.1 Zjištěné hodnoty sčítání 

udávají průměrné intenzity dopravy na zkoumaných úsecích. [15] [16] 

                                                      
1 z https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/RSD-zahajilo-Celostatni-scitani-dopravy-2020  

Obrázek 12 Silnice III/5672 Horní Kostelec [zdroj: vlastní] 



Při posledním sčítání dopravy v roce 2016 bylo na území Červeného Kostelce celkem 9 sčítacích 

úseků. Tyto úseky mají čísla 5-3512, 5-3513, 5-3514, 5-3515, 5-3521, 5-3522, 5-3523, 5-3524, 5-3529. 

(zobrazené na obrázku 13) [16] 

 

Z obrázku je patrné, že nejvytíženější silniční úsek na území města se nachází na silnici I/14 sčítací 

úsek 5-3523 – Náměstí T. G. Masaryka. Intenzita v tomto úseku je mezi hodnotami 7001 – 10000 vozidel 

za 24 hodin. V roce 2016 zde bylo napočítáno 7171 vozidel/24h. Ostatní úseky se pohybují v hodnotách 

intenzity 1001 – 3000 a 3001 – 5000 voz/24h (viz obrázek 13). [16] 

 

V 21. století probíhalo celostátní sčítání dopravy v letech 2000, 2005, 2010 a 2016. V následující tabulce 

najdeme výsledky zaznamenaných intenzit dopravy v letech 2005 – 2016 na území města. Výsledné 

hodnoty jsou součtem všech vozidel za jednotku času. Nejvíce úseků je na komunikaci I/14, kde se jich 

nachází 5. Na silnici III/3038 se nachází 2 úseky, které mají stejné hodnoty už od roku 2005, další úseky 

se nachází na silnicích III/3036 a III/5672. [16] 

  

Obrázek 13 Sčítací úseky na území města Červený Kostelec [[16][zpracování: vlastní]] 



 

Tabulka 1 Číselné výsledky CSD na území města Červený Kostelec [[16][17][18][zpracování: vlastní]] 

SILNICE SČ. ÚSEK 

ROK 

2005 2010 2016 

INTENZITA (POČET VOZIDEL)/24HODIN 

I/14 

5-3514 4325 3277 3577 

5-3521 4125 4425 4677 

5-3522 5587 4904 4677 

5-3523 8199 7244 7171 

5-3529 --- 4425 4575 

III/3036 5-3513 2692 2343 2662 

III/3038 
5-3512 2123 2073 1776 

5-3524 2123 2073 1776 

III/5672 5-3515 3765 3045 2550 

  



3.3 Veřejná hromadná doprava 

Dopravní obslužnost na území města, kromě místní části Mstětín je zajišťována autobusovými 

linkami veřejné dopravy Královehradeckého kraje pomocí Integrovaného dopravního systému (dále jen 

IDS) IREDO.  

 Červený Kostelec je malé město, a proto zde není dostupná služba městské hromadné dopravy. 

Systém hromadné dopravy po městě a mezi sídly je zajišťován pomocí veřejné dopravy 

Královehradeckého kraje a to zejména autobusy, železniční doprava je využívána především pro dopravu 

mimo území města. Meziměstské autobusové linky mají v řešeném území několik zastávek a tím 

obstarávají i dopravu na území města. [13] 

Autobusové nádraží se nachází v centrální části města necelých 100 metrů od náměstí. Umístění 

v samém centru města je výhodné z hlediska docházkové vzdálenosti. V blízkosti se nachází městský 

úřad, infocentrum, kostel sv. Jakuba Většího, lékárna ale i místní obchody Penny a Konzum. U 

samotného nádraží se nachází plocha k parkování osobních vozidel. Parkování zde není nijak časově 

omezeno, pouze u pár míst je nutné mít v autě parkovací hodiny(parkovací kotouč). Tyto místa jsou 

vyznačena dopravní značkou č. IP 13b – „parkoviště s parkovacím kotoučem“(dále jen IP 13b). 

Obrázek 14 Zobrazení autobusových zastávek na území města [8] 

Obrázek 15 Značka IP 13b - Parkoviště s parkovacím kotoučem [28] 



 

Obrázek 17 Umístění autobusového nádraží v centru města[[8][zpracování: vlastní] 

Obrázek 16 Parkování u autobusového nádraží [zdroj: vlastní] 



 

  

Obrázek 18 Parkování na Náměstí T. G. Masaryka [zdroj: vlastní] 



3.4 Doprava v klidu  

Stupeň automobilizace ve městě stále narůstá a lze odhadnou, že se v budoucnosti bude stále 

navyšovat. Vzhledem k velkému rozvoji automobilismu a nedostatečného vytváření nových parkovacích 

či odstavných míst dochází k neustálému zhoršování podmínek pro parkování ve městě. [14] 

Situace v centrální části (v okolí náměstí T. G. Masaryka), není dobře vyřešena. V okolí náměstí není 

dostatek parkovacích míst, jelikož ho tvoří rozsáhlá křižovatka. Nachází se zde objekty veřejné 

vybavenosti. Celkově nemá reprezentativní vzhled ani neplní typické funkce náměstí. [14] 

 

Obrázek 19 Zobrazení situace parkování v centrální části města a jeho okolí [[8][zpracování: vlastní] 

 

  



3.5 Pěší doprava 

Pěší doprava je nejzákladnějším a nejstarším druhem dopravy na krátké i delší vzdálenosti. Chůze 

značně přispívá k udržitelnosti dopravního systému, úsporám energie a k ekonomickému rozvoji města. 

V Červeném Kostelci je tento způsob značně využíván především ve středu města, kde se nachází 

občanská vybavenost. Nejvíce využívané trasy se nachází v blízkosti autobusového nádraží, obchodů, 

škol a úřadů. [13] 

V městě se nachází několik turistických tras, které jsou značeny červenou, zelenou, modrou a 

žlutou barvou. (viz. obr. 20) 

 

Obrázek 20 Přehled turistických tras na území Červený Kostelec [19] 

Na autobusovém nádraží se nachází rozcestí, kde se schází/rozdělují všechny čtyři barvy. Červená 

turistická značka značí cestu Boženy Němcové, která nás jihovýchodním směrem zavede do města 

Náchod a severozápadním směrem do malebného údolí řeky Úpy a Ratibořic. [13] 

Okolí Kostelce nabízí možnost vyrazit do místních lesů Občina a Žďár nebo k zřícenině hradu 

Vízmburk, který se však již nachází na katastrálním území obce Havlovice.  



3.6 Cyklistická doprava 

Na území města a přilehlém okolí se nachází mnoho turisticky atraktivních cyklotras. Obyvatelé 

však využívají nejen cyklotrasy ale i všechny ostatní dostupné komunikace pro jízdu na kolech. Územím 

města prochází cyklotrasy IV. třídy.[13] 

 Cyklotrasa KČT č. 4018 – Okruh Boženy Němcové 

 Cyklostezka KČT č. 4095 – Rtyně v Podkrkonoší – Karlów (PL) 

 Cyklotrasa KČT č. 4091 – Lhota u Trutnova – Zábrodí 

 Cyklotrasa KČT č. 4094 – Úpice – Odolov [13] 

 

  

Obrázek 21 Přehled cyklotras na území Červeného Kostelce [20] 



Cyklotrasa KČT č. 4095 tzv. Krkonošská cyklotrasa, která začíná ve Rtyni v Podkrkonoší, dále 

pokračuje přes Červený Kostelec do obce Kramolna. Z Kramolny je cyklotrasa vedena alejí Kateřiny 

Zaháňské k Náchodskému zámku, odkud pokračuje k česko-polským hranicím a vede přes Kudowa Zdrój 

do města Karlów. V Červeném Kostelci prochází kolem místního hřbitova na autobusové nádraží. 

Z nádraží pokračuje po silnici III/3039 k rybníku Brodský. Celková délka cyklotrasy je 17,5 km, přičemž 

cca. 4 km na území města. Trasu této stezky pro cyklisty nalezneme na obrázku č. 12.[21] 

  

Obrázek 22 Cyklotrasa KČT č. 4095 na území České Republiky [8] 



Na Krkonošskou cyklotrasu navazuje cyklotrasa KČT č. 4018 tzv. okruh Boženy Němcové. Okruh je 

35km dlouhý a zavede nás do míst, které mají něco společného s českou spisovatelkou Boženou 

Němcovou. Trasu můžeme začít prakticky na kterémkoliv místě a vždy bychom se měli vrátit na stejné 

místo. V Červeném Kostelci můžeme začít buď na autobusovém nádraží, nebo v okrajové části Devět 

křížů. Cesta nás povede kolem zříceniny hradu Vízmburk do obce Havlovice, odkud vede podél řeky Úpy 

Babiččiným údolím až do Ratibořic. V Ratibořicích prochází kolom zámku a dále pokračuje do České 

Skalice, kde se okruh otáčí a začíná směřovat zpět. [22] 

Na území města je vyznačeno mnoho turistických tras, díky kterým lze navštívit zajímavá místa 

v okolí. Tyto trasy lze projet na kole a je možné se dostat na rozhlednu Žaltman, k pěchotním srubům 

TS 19 „Turov“ nebo TS 20 „Pláň“. Cesty jsou hojně využívané vzhledem k nenáročnému terénu a 

atraktivnímu prostředí. [14] 

V městě je využívána cyklistická doprava pro přepravu do práce, za rekreací nebo zábavou. 

Intenzita cyklistické dopravy při sčítání dopravy v roce 2016 udává nízké hodnoty. Cyklisté však 

nevyužívají pouze místní komunikace, ale i chodníky a jiné cesty. Cyklistická doprava probíhá skoro na 

všech komunikacích, jelikož není nijak oddělena od motorové dopravy, může být nebezpečná. Jediná 

místa v Červeném Kostelci, kde se nachází tzv. „cykloobousměrky“ jsou na autobusovém nádraží u 

turistického rozcestníku a při výjezdu z  nádraží směrem k místnímu Penny marketu.  

Obrázek 23 Cyklotrasa KČT č. 4018 Okruh Boženy Němcové[8] 



Cykloobousměrka je označena svislým dopravním značením E 12b – „Vjezd cyklistů v protisměru 

povolen“. Jedná se o dodatkovou tabulku, která je přidaná pod značku B 2 – „Zákaz vjezdu všech 

vozidel“. [29] 

 

Následný obrázek udává intenzitu cyklistické dopravy na 9 sčítacích úsecích v rámci města v roce 2016 

(počet bicyklů/24 hodin). 

 

Obrázek 24 Dopravní značka B2 a dodatková tabulka 

E 12 b [29] 

Obrázek 25 Cykloobousměrka na autobusovém 

nádraží v Červeném Kostelci [zdroj: vlastní] 

Obrázek 26 Intenzita cyklistické dopravy v Červeném Kostelci v roce 2016 [[16][zpracování: vlastní]] 



Hodnoty intenzity cyklistické dopravy z předchozího obrázku jsou shrnuty v následující tabulce a 

ukazují čísla, získaná při sčítání dopravy v letech 2010 a 2016. V tabulce si můžeme všimnout, že došlo 

k znatelnému poklesu využívání cyklistické dopravy právě mezi těmito roky. Největší hodnoty jsou 

zaznamenány na úseku č. 5-3523 na červenokosteleckém náměstí. Naopak nejmenší hodnoty byly 

zjištěny na silnici III/3036 v průmyslové zóně a na silnici III/3038 při výjezdu z města směrem k městské 

části Stolín. 

 

Tabulka 2 Hodnoty intenzity cyklistické dopravy v Červeném Kostelci dle sčítání dopravy v letech 2010 a 2016 

[[16][17][zpracování: vlastní]] 

 SILNICE SČ. ÚSEK 

ROK 

2010 2016 

INTENZITA/24HODIN 

I/14 

5-3514 72 48 

5-3521 53 66 

5-3522 89 66 

5-3523 447 371 

5-3529 53 76 

III/3036 5-3513 150 24 

III/3038 
5-3512 148 26 

5-3524 148 26 

III/5672 5-3515 183 127 

 

  



4 Analýza nehodovosti  

Nehody na území České republiky jsou zaznamenávány Policií ČR. Ministerstvo dopravy ČR ve 

spolupráci s Policií ČR spravuje internetovou doménu https://nehody.cdv.cz/ na které je možné zjistit 

informace o dopravních nehodách. Jedná se o aplikaci, která umožnuje analyzovat data dopravních 

nehod, data lze zobrazit v podobě grafu nebo mapy. Data o nehodách jsou dostupné od 1. 1. 2006 a 

aktualizace probíhají každý měsíc. [23] 

V aplikaci lze vyhledávat dopravní nehody na základě určitých parametrů, přičemž povinné je 

pouze zadání začátku a konce sledovaného období.[23] 

Možnosti vyhledávání v aplikaci: 

 Začátek sledovaného období (povinné), 

 konec sledovaného období (povinné), 

 výběr území – lze vybrat kraj, okres, obec nebo katastrální území, 

 výběr podmínky z protokolu – je možno vybírat z 64 parametrů, které jsou v protokolu o 

nehodě  

 výběr území pomocí polygonu na mapě.[23] 

 

 

  

Obrázek 27 Zobrazení možnosti vyhledávání dopravních nehod v rámci okresu Náchod za posledních 5 let [23] 

https://nehody.cdv.cz/


4.1 Analýza nehodovosti v Červeném Kostelci 

Stejně jako všude jinde v České republice, tak i na území Červeného Kostelce se stávají dopravní 

nehody. V následující kapitole jsou zanalyzovány dopravní nehody na území města. 

Na katastrální území města je zaznamenáno 668 dopravních nehod od 01. 01. 2007 až 01. 08. 2021. 

Všechny dopravní nehody jsou zobrazeny na obrázku 28. Každá z těchto nehod představuje jednu 

barevnou tečku se žlutým okrajem na mapě. [23] 

Obrázek 28 Zobrazení dopravních nehod v rámci Červeného Kostelce [23] 

Celkový přehled dopravních nehod od ledna roku 2007 

Tabulka 3 Celkový přehled dopravních nehod v Červeném Kostelci [[23][zpracování: vlastní]] 

Typ Barva na mapě Počet nehod Počet osob 

Usmrcení Černá 4 4 

Těžké zranění Červená 28 30 

Lehké zranění Oranžová 147 174 

Bez zranění Zelená 489 --- 

Celkem  668 --- 

 



Z obrázku 28 je patrné, že největší koncentrace nehod se nachází na silnici I/14, která vytváří hlavní 

tah městem a je na ní svedena většina ostatních komunikací. Nehody v samotném středu města a 

okolních komunikacích vytváří shluk různobarevných bodů. Další komunikací, kde dochází k častým 

nehodám je silnice III/5672, která vede z Horního Kostelce a napojuje se na silnici I/14 těsně před 

náměstím. [23] 

Pro zpracování dopravní analýzy nehodovosti bude dále bráno časové rozmezí posledních tří let. 

Celkový počet nehod za poslední tři roky na území města je 134 – počítáno od 01. 09. 2018 do 

31. 08. 2021. [23] 

 

Obrázek 29 Dopravní nehody v Červeném Kostelci v období 2018 – 2021 [23] 

Tabulka 4 Všeobecný přehled dopravních nehod v Červeném Kostelci 2018 – 2021 [[23][zpracování: vlastní]] 

 

Typ Barva tečky na mapě Počet nehod Počet osob 

Usmrcení Černá 0 0 

Těžké zranění Tmavě červená 6 6 

Lehké zranění Oranžová 36 43 

Bez zranění Zelená 92 --- 

Celkem  134 --- 



Z tabulky všeobecného přehledu vyplývá, že z celkového počtu 134 došlo k nehodám se 

zraněním v 31%, zbylých 69% tvoří dopravní nehody, při kterých nebyl nikdo vážně zraněn. Při nehodách 

bylo zraněno 49 osob, z toho 43 s lehkým a 6 s těžkým zraněním. [23] 

 

V rámci analýzy nehodovosti bylo vybráno období od 01. 09. 2018 až do 31. 08. 2021 

 Období č. 1: 01. 09. 2018 – 31. 08. 2019 

 Období č. 2: 01. 09. 2019 – 31. 08. 2020 

 Období č. 3: 01. 09. 2020 – 31. 08. 2021 

 

 

Graf č. 1 Počet dopravních nehod v jednotlivých obdobích [[23][zpracování: vlastní] 

Z grafu č. 1 je zřejmé, že nejvíce dopravních nehod na území města bylo v období číslo jedna, kdy 

došlo k 55 dopravním nehodám, přičemž 32 se obešlo bez zranění a ve 23 případech se jednalo o havárii 

s lehkým nebo těžkým zraněním. K výraznému poklesu došlo ve druhém zkoumaném období, kdy se 

stalo „pouze“ k 41 nehod, což je meziroční pokles o 14 dopravních nehod. V tomto období došlo i 

k výraznému poklesu havárií s jakýmkoliv zraněním, a to pouze k 7, tedy o 16 havárií méně. Nejméně 

nehod se stalo v rozmezí září 2020 až srpen 2021 (38), v tomto období však nepatrně vzrostl počet 

nehod s těžkým či lehkým zranění oproti předcházejícímu období.[23] 
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Graf č. 2 Počet zranění při dopravních nehodách na území Červeného Kostelce v jednotlivých obdobích 

[[23][zpracování: vlastní] 

Za nejhorší období na silnicích na území města Červený Kostelec, se dá považovat období č. 1, kdy 

se stalo nejvíce nehod a také bylo nejvíce lidí zraněno. V 21 případech se jednalo o lehké a v 5 o těžké 

zranění. Naopak nejpříznivější doba byla v období č. 2, kdy na silnicích došlo pouze k osmi lehčím 

zraněním. Během posledních 3 let nezemřel na komunikacích na území města žádný účastník silniční 

dopravy. [15] 
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5 Analýza problematických míst a návrh řešení 

V následujících podkapitolách je provedena analýza problematické ulice Sokolská a křižovatky na 

místním sídlišti Koubovka. 

Výraznou oblastí, kde je lokální problém s parkováním, je ulice Sokolská. Zde vozidla parkují na 

pravé straně komunikace vedoucí k náměstí, což znemožňuje plynulý současný průjezd v obou jízdních 

pruzích. Nedaleké sídlo přepravní firmy také způsobuje, že je tato komunikace často zablokována 

projíždějícími kamiony Tento stav se pravidelně opakuje každý den. Vzhledem k zastavěnosti území není 

ovšem možné vytvořit plochu pro parkování vozidel mimo uliční prostor.  

Na  sídlišti Koubovka dochází k odstavování vozidel v těsné blízkosti křižovatky, čímž je omezen 

rozhled do křižovatky při odbočování vpravo i vlevo.  

 

 

 

 

 

  



5.1 Ulice Sokolská 

Ulice Sokolská začíná na náměstí T. G. Masaryka a směřuje jižním směrem k okraji města. Jedná se 

o rovinný úsek místní komunikace, na které se nachází převážně objekty určené k bydlení. Největší 

problém na této komunikaci jsou zaparkované automobily po jedné straně ulice. Dochází tak 

k nedostatku místa pro projetí automobilů z obou směrů a vzniká problém s plynulostí dopravního 

provozu. 

Pro analýzu této ulice, která je dlouhá zhruba půl kilometru, si ji rozdělíme do těchto 3 úseků.  

 Úsek číslo 1: náměstí T. G. Masaryka – ulice Havlíčkova 

 Úsek číslo 2: ulice Havlíčkova – ulice Langrova 

 Úsek číslo 3: ulice Langrova – ulice Českoskalická 

Umístění ulice v rámci města a rozdělení úseků je znázorněno na obrázku číslo 30. Na obrázku je 

znázorněn pomyslný střed města tedy křižovatka/náměstí T. G. Masaryka a ulice Sokolská, která je 

rozdělená na tři již zmíněné úseky. 

 

Obrázek 30 Schématické rozdělení ulice Sokolská, Červený Kostelec [[9][zpracování: vlastní]] 



5.1.1 Ulice Sokolská – úsek č. 1 

První část ulice Sokolská se nachází v centru města a začíná pod náměstím T. G. Masaryka. Jedná 

se přibližně o 200 metrů dlouhý úsek, ve kterém probíhá smíšený provoz vozidel a bicyklů po komunikaci 

o šířce 7 metrů. Po obou stranách ulice, podél uliční čáry jsou vedeny chodníky pro pěší.  

Na úseku se nachází odbočka na autobusové nádraží opatřená značkou B1 „Zákaz vjezdu všech 

vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou mimo linkové autobusy, odbočka do jednosměrné 

ulice podél autobusového nádraží a křižovatka ulic Sokolská a Žižkova. V budovách podél tohoto úseku 

je umístěno větší množství obchodů a služeb. Na začátku této části ulice je vodorovné dopravní značení 

V 7a „Přechod pro chodce“, které se nachází i za odbočkou na autobusové nádraží. Nejvyšší povolená 

rychlost na tomto úseku je 50km/h. 

 

 

 

  

Obrázek 31 Ulice Sokolská úsek č. 1 - pohled směrem k náměstí T. G. Masaryka [zdroj: vlastní] 



5.1.1.1 Analýza nehodovosti  

V daném úseku nedochází k výrazným problémům, jelikož je zde zakázáno jakékoliv stání v obou 

směrech vozovky. Z úseku je možné odbočit do jednosměrné ulice, která je vedena souběžně 

s nádražím. Poté následuje úrovňová křižovatka ulic Sokolská a Žižkova, na které nedochází 

k problémům ani k dopravním nehodám. 

Poslední dopravní nehoda, která je zaznamenaná, se stala před třemi lety a to 29. 08. 2018. Jednalo 

se o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem. Hlavní příčina nehody byla nesprávné otáčení nebo 

couvání jednoho z účastněných vozidel. Při této události nedošlo k žádnému zranění a u řidičů nebyly 

zjištěny žádné omamné látky. [23] 

 

5.1.1.2 Posouzení kvality povrchů a odvodnění  

Komunikace III/3038 je ve směru od náměstí až po křižovatku s ulicí Žižkova široká 7,0 m, za touto 

křižovatkou se silnice zužuje a šířka je proměnlivá od 6,0 do 6,5 m. Jedná se o obousměrnou komunikaci 

s netuhým asfaltovým krytem. Stavební stav vozovky je v dostatečné stávající kvalitě s patrnými zásahy 

do konstrukce komunikace způsobené častými opravami technických sítí či oprav výtluků. V části před 

odbočkou na autobusové nádraží byla zaznamenána plošná deformace vozovky, tedy nepravidelné 

střídání hrbolů a prohlubní. Důvodem může být poddimenzování, zvýšená vlhkost nebo nedostatečné a 

nerovnoměrné hutnění při konstrukci jednotlivých vrstev vozovky.  

Obrázek 32 Analýza nehodovosti na ulici Sokolská za posledních 5 let - úsek č. 1 [[23][zpracování: vlastní]] 



V místě napojení komunikace III/3038 a autobusového nádraží byl zaznamenán částečně rozrušený 

povrch ve formě výtluků. Důvodem vzniku výtluků může být nevhodně provedená studená pracovní 

spára v místě napojení nebo kumulace různých typů trhlin. V těchto trhlinách dochází k hromadění vod 

během dešťových srážek a jejich průniku do nedostatečně zhutněné směsi. Při nižších teplotách voda 

zmrzne a naruší soudržnost asfaltové směsi. [26] 

V této části ulice byly zaznamenány i síťové trhliny, které mají nepravidelnou plošnou strukturu. 

Trhliny se objevují na několika místech a šíří se od okraje asfaltové vrstvy. Příčinou může být nadměrná 

dopravní zátěž, která má za následek únavu konstrukce vozovky. Vznik těchto trhlin může být dán 

poddimenzováním konstrukce vozovky, špatné provedení (např. špatné hutnění), nebo nedodržení 

tlouštěk konstrukčních vrstev vozovky. V tomto případě lze stanovit, že se nejedná o trhliny, které 

vznikají na konci plánované doby životnosti vozovky, jelikož se tyto trhliny objevují pouze na několika 

místech a nikoliv po celé délce zkoumaného území. [26] 

Ve zkoumaném úseku jsou komunikace pro pěší vedené po obou stranách silnice III/3038. 

Chodníky mají rozdílné povrchové úpravy - použity jsou novější betonové zámkové dlaždice a starší 

asfaltová úprava. Chodníky blíže k centru města až po křižovatku s ulicí Žižkova jsou tvořeny betonovou 

zámkovou dlažbou, za touto křižovatkou nalezneme pouze již zmiňovanou asfaltovou úpravu. Stejně 

jako chodníky tak i obruby jsou na tomto úseku nesjednocené. Použity jsou obrubníky  betonové 

prefabrikované i starší z přírodního kamene s hrubě opracovaným povrchem. Výškově jsou uspořádány 

rozdílně, zatímco novější betonové jsou správně uloženy do standartních 120 – 160 mm nad vozovku, u 

starších obrubníků je tato výška osazení dosažena pouze v některých místech. [25] 

Obrázek 33 Síťová trhlina na křižovatce ulic Sokolská a Žižkova [zdroj: vlastní] 



 

Odvodnění tohoto úseku ulice Sokolská je příčně oboustranné, podélně poté do uličních vpustí. 

Během dešťů zde bylo zaznamenáno tvoření louží či stojící vody především na okrajích vozovky v místě, 

kde se nachází kamenné krajníky. Krajníky jsou na spoustě míst propadlé, voda tak neodtéká řádně do 

uličních vpustí a vytváří již zmíněná místa se stojící vodou viditelná na obrázku 34 a 35. 

 

 

Obrázek 34 Stav chodníků v první části ulice Sokolská [zdroj: vlastní] 

Obrázek 35 Stojatá voda na ulici Sokolská v úseku č. 1 [zdroj: vlastní] 



5.1.1.3 Doprava v klidu 

Tento úsek se nachází blízko centra města a podléhá místní úpravě svislým dopravním značením 

B29 „Zákaz stání“. I když se jedná o část s obchody a provozovnami služeb, vozidla zde nesmí být 

odstavována přímo, ale jsou využívána přilehlá parkovací stání u autobusového nádraží a v ulici Žižkova. 

Parkování u autobusového nádraží je označeno svislým vodorovným značením IP11a „Parkoviště“ a 

nabízí cca 40 parkovacích míst. Na většině z těchto míst lze parkovat bez povinosti umístění parkovacího 

kotouče ve vozidle. Nicméně na začátku tohoto úseku se nachází 5 parkovacích míst, která jsou 

označena svislým dopravním značením  IP11b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, umístění těchto 

parkovacích ploch je vyznačeno na obrázku č. 37. Jak lze vidět na obrázku č. 38, parkování s nutností 

parkovacícho kotouče je uplatnováno od pondělí do pátku mezi 7 hodinou ranní a 17 odpolední.  

Parkovací plocha v ulici Žižkova nabízí 15 míst k odstavení vozidla. Stejně jako u nádraží je tento 

prostor označen svislým dopravním značením IP11a„Parkoviště“ 

Obrázek 36 Ukázka zničených krajníků, ve kterých zůstává stojatá voda [zdroj: vlastní] 



 

Obrázek 38 Umístění parkovacích ploch přilehlých k úseku č. 1 ulice Sokolská [[googlemaps][zpracování: vlastní]] 

Obrázek 37 Parkovací plocha u místního autobusového nádraží [Zdroj: vlastní] 



5.1.1.4 Nalezení bezpečnostních rizik a návrh opatření 

Při návrhu zlepšení v první části zkoumané ulice je vhodné prověřit přechody pro chodce a samotné 

provedení komunikací pro chodce. V celé délce tohoto úseku je zakázáno stání pomocí svislého 

dopravního značení B29 „Zákaz stání“ a za poslední 5 let se zde stala pouze jedna dopravní nehoda, lze 

tedy úsek označit jako provozně-bezpečný. Svislé dopravní značení je viditelně umístěné. 

Návrh zahrnuje sjednocení úpravy komunikací pro chodce u přechodových míst dle 

vyhlášky. 398/2009 Sb., pro zajištění správného značení varovného a signálního pásu reliéfní dlažbou. 

V daném úseku se nachází dva přechody pro chodce označené vodorovným značením V7a „Přechod pro 

chodce“, ani jeden však není označen správně. Nachází se zde 4 místa, která je nutné doplnit o varovný 

a signální pás. [27]  

Varovný pás označuje rozmezí mezi prostorem běžně přístupným a prostorem nebezpečným. 

Zřizují se v místech sníženého obrubníku například právě u bezbariérových přechodů. Naopak signální 

pás je zvláštní forma vodící linie, která pomáhá nevidomému a určuje přesný směr chůze v přesně 

určených případech. Oba pásy by měly být vizuálně kontrastní vůči okolí, tedy užití šedé reliéfní dlažby 

v šedém základu je nepřijatelné. [27] 

Na obrázku 39 lze vidět přechod pro chodce u náměstí T. G. Masaryka, u kterého je nezbytné 

doplnit varovný a signální pás na obou stranách komunikace. Při řešení přechodu pro chodce je nutné 

klást velký důraz na bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých. Místa na obou stranách vozovky je 

třeba doplnit o chybějící varovný pás tak, aby měl požadovanou šíři 400 mm, kterou je nutno dodržet. 

Pás by měl být z reliéfní dlažby. Plocha do vzdálenosti 250 mm od varovného pásu musí být kontrastní 

a povrch rovinný. Tento pás je třeba doplnit o signální pás s minimální šířkou 800 mm. Signální pás musí 

být vždy ukončen u přirozené vodící linie a být taktéž z reliéfní dlažby. 

Obrázek 39 Ulice Sokolská - úsek č. 1, nedostatečné provedení komunikace pro chodce [[zdroj: vlastní][zpracování: vlastní]] 



Na obrázku 40 lze vidět správné doplnění varovného a signálního pásu na obou stranách 

přechodového místa. V místě přechodového místa je třeba snížit obrubník na maximální výšku 20 mm.  

Stejný případ nastává i u druhého přechodového místa v úseku č. 1, který se nachází u místního 

obchodu U Kubíčka. Na obrázku č. 41 je vidět stávající varovný pás na levé straně vozovky, který je 

správně proveden, jelikož splňuje minimální šířku 400 mm a je použita vizuálně kontrastní reliéfní dlažba. 

Současně však zde chybí signální pás. Na pravé straně je nutné doplnit přechodové místo jak o varovný 

tak i o signální pás.  

Obrázek 40 Ulice Sokolská - úsek č. 1, návrh správného doplnění přechodového místa [[zdroj: vlastní][zpracování: vlastní]] 

Obrázek 41 Ulice Sokolská - úsek č. 1, neúplné provedení komunikace pro chodce [[zdroj: vlastní][zpracování: vlastní]] 



Na obrázku č. 42 je vyznačena správná úprava přechodového místa, kdy byl na pravé straně 

doplněn varovný pás z reliéfní dlažby s šířkou 400 mm a poté na obou stranách přidán signální pás o 

šířce 800 mm, taktéž z reliéfní dlažby.[27] 

Dále do návrhu řešení v úseku č. 1 patří instalace nových betonových obrubníků v místě, kde se 

nachází starší obrubníky z přírodního nebo umělého dřeva. S tím souvisí i návrh na sjednocení povrchové 

úpravy chodníků.  

Do návrhu dále patří instalace sníženého obrubníku doplněná o varovný pás u vjezdu k nemovitosti. 

Před tímto vjezdem se nachází novější osazený chodník s betonovými dlaždicemi zakončený varovným 

pásem. Při rekonstrukci zbývající části komunikace pro chodce tak, aby byla povrchová úprava 

sjednocena, dojde ke zrušení stávajícího varovného pásu, kterým končí chodník z betonových dlaždic. 

Nově navržený varovný pás šířky 400 mm s reliéfní dlažbou vznikne před sjezdem k nemovitosti. (viz. 

obr. 43) [25] 

Obrázek 42 Ulice Sokolská - úsek č. 1, správné řešení přechodového místa u Kubíčka [[zdroj: vlastní][zpracování: vlastní]] 



 

 

  

Obrázek 43 Ulice Sokolská - úsek č. 1, návrh varovného pásu před sjezdem k nemovitosti [[zdroj: vlastní][zpracování: vlastní]] 



5.1.2 Ulice Sokolská – úsek č. 2 

Druhý zkoumaný úsek ulice Sokolská začíná za odbočkou do jednosměrné ulice Havlíčkova a končí 

u křižovatky ulic Sokolská – Langrova. Tento úsek je přibližně stejně dlouhý jako úsek č. 1, tedy 200 

metrů. Jedná se o rovinný úsek místní komunikace. V této části se nachází převážně bytová zástavba  

Provoz vozidel na tomto úseku komunikace je smíšený stejně jako na úseku č. 1. Provoz probíhá po 

silnici o proměnlivé šířce 6 až 6,5 metru. V ulici jsou vedené chodníky pro pěší po obou okrajích 

komunikace o nestálé šířce. Na levé straně směrem k centru města je svislé dopravní 

značení B29 – „Zákaz stání“, na pravé straně tato značka chybí a tudíž zde parkující vozidla zužují 

komunikaci a tím dochází k narušení plynulosti dopravního provozu. Sjezdy k nemovitostem jsou řešeny 

přes chodníkový přejezd. Nejvyšší dovolená rychlost na tomto úseku je 50km/h. 

 

Obrázek 45 Značka B29 - Zákaz stání [28] 

Obrázek 44 Ulice Sokolská - úsek č. 2 [[zdroj: vlastní][zpracování: vlastní]] 



5.1.2.1 Analýza nehodovosti  

Na druhém úseku ulice se stalo za posledních 5 let dohromady 5 dopravních nehod. Ke dvěma 

dopravním nehodám došlo v roce 2017, v letech 2019 – 2021 se v této části udála alespoň jedna 

zdokumentovaná nehoda. Výjimku tvoří rok 2018, kdy zde nebyla zaznamenána žádná. V těchto pěti 

případech nedošlo ke zranění osob, vždy se jednalo pouze o nehodu s hmotnou škodou při srážce 

s vozidlem zaparkovaným nebo odstaveným. [23] 

 

Obrázek 46 Analýza nehodovosti na ulici Sokolská za posledních 5 let - úsek č. 2 [[23][zpracování: vlastní]] 
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Graf č. 3 Počet dopravních nehod v jednotlivých letech na úseku č. 2 ulice Sokolská [[23][zpracování: vlastní]] 



Většina z těchto nehod byla způsobena při vyhýbání bez dostatečného odstupu a v jednom případě 

jízdou po nesprávné straně vozovky a následným vjetím do protisměru. Ve čtyřech případech viník od 

havárie ujel. Na daném úseku se celkem staly tři dopravní nehody během dne, kdy nebyla zhoršená 

viditelnost vlivem povětrnostních podmínek. Další nehoda se stala přibližně kolem páté hodiny ranní za 

zhoršené viditelnosti. Zbylá jedna nehoda se stala okolo jedné hodiny ranní, kdy ulice byla osvětlená 

veřejným osvětlením a viditelnost nebyla zhoršená vlivem povětrnostních podmínek. [23] 

5.1.2.2 Posouzení kvality povrchů a odvodnění 

Stejně jako v předchozí části se jedná o obousměrnou komunikaci s netuhým asfaltovým krytem. 

Šířka vozovky na tomto úseku je proměnlivá od 6,0 do 6,5 m. Asfaltový kryt je v dobré kvalitě, avšak na 

několika místech s viditelnými zásahy do konstrukce způsobené častými opravami technických sítí. Na 

tomto úseku byla zaznamenána podélná trhlina uprostřed vozovky. Trhlina vznikla nesprávně ošetřenou 

podélnou spárou. Na neošetřené spáře se během posledních let vyskytlo větší množství výtluků. Dále 

byla zaznamenána ztráta kameniva z nátěru a kaverny. Jedná se o poruchy ve tvaru malé jamky, která 

na povrchu vozovky zůstane po chybějícím hrubém zrnu kameniva. Příčinou je pravděpodobně 

znečištěné kamenivo při pokládce nebo nízké dávkování pojiva. [26] 

Obrázek 47 Ulice sokolská - úsek č. 2 [zdroj: vlastní] 



 

V posuzované části ulice se nachází komunikace pro chodce na obou stranách vozovky. Chodníky 

na tomto úseku mají rozdílné povrchové úpravy. Asfaltová úprava je zde využita na 90% a zbylých 10% 

tvoří novější zámkové betonové dlaždice (viz obrázek 48, kde si můžeme všimnou přechodu mezi 

jednotlivými typy povrchových úprav). Chodníky na tomto úseku nejsou v nijak dobrém technickém 

stavu s viditelnými nerovnostmi a zásahy do asfaltové vrstvy. Nerovnosti vznikly při provádění vysprávek 

různými druhy asfaltových směsí. Na některých místech není vysprávka obrusné vrstvy dokončena 

pomocí asfaltové směsi. Na obrázku č. 50 je zachyceno jedno z těchto míst, kdy vysprávka byla 

dokončena pouze pomocí zhutněného kameniva. Během dešťů na těchto místech dochází ke kumulaci 

srážek. 

Obrubníky v této části jsou sjednocené, použity jsou obruby z přírodního nebo umělého kamene. 

Obruby jsou uloženy ve standartní výšce 120 mm až 160 mm oproti úrovni komunikace. V místech sjezdů 

k nemovitostem jsou obrubníky sníženy, stejně tak v místě křižovatky.[25] 

Obrázek 48 Ulice Sokolská - úsek č. 2, ukázka oprav okolo technických sítí [zdroj: vlastní] 



Odvodnění komunikací je příčně oboustranné, voda je odváděna podélně do uličních vpustí. 

Během dešťů zde byly zaznamenány kumulace srážek v okolí vystouplých vpustí, na okrajích vozovky i 

na chodnících. Stejně jako na předchozím úseku dochází k vytváření louží v místech, kde se nachází 

kamenné krajníky. Stav krajníků je obdobný jako v úseku č. 1, tedy na některých místech propadlé, 

prasklé nebo zde zcela chybí.  

 

Obrázek 50 Ulice Sokolská úsek č. 2, technický stav chodníků (asfaltový kryt) [zdroj: vlastní] 

Obrázek 49 Ulice Sokolská - úsek č. 2, kumulace srážek v okolí vystouplé vpusti [zdroj: vlastní] 



5.1.2.3 Doprava v klidu 

Vozidla na tomto úseku jsou odstavována na ulici Sokolská po pravé straně směrem k náměstí. 

Prostor, ve kterém jsou vozidla odstavována, se nenachází po celé délce zkoumaného úseku, nýbrž 

pouze na jeho polovině. Přibližně v polovině pravé strany ve směru k náměstí se nachází svislé dopravní 

značení B29 „Zákaz stání“, celá levá strana ulice podléhá taktéž místní úpravě svislým dopravním 

značením B29. Úsek č. 2 spadá do rezidentní obytné oblasti a to se promítá v odpoledních a večerních 

hodinách, kdy zmíněná pravá část je plně obsazena osobními automobily.  

 

Obrázek 51 Ulice Sokolská - úsek č. 2, Doprava v klidu, dopravní značení [[zdroj:mapy.cz][zpracování vlastní]] 



Fotografie (obr. 52) byla pořízena okolo 16. hodiny odpolední a pravá strana je již plně obsazena 

osobními automobily. Řada stojících automobilů znemožňuje plynulý současný průjezd v obou jízdních 

pruzích. Dle zákona č. 361/2000 Sb. by zde vozidla neměla parkovat, jelikož v místě není svislé dopravní 

značení IP11a „Parkoviště“. Na obousměrné komunikaci tak nezůstane 6,0 m pruh pro průjezd vozidel. 

[31] 

Na konci druhého zkoumaného úseku se nachází křižovatka ulic Sokolská a Langrova. Stejně jako 

ulice Sokolská tak i Langrova spadá do rezidentní obytné oblasti, ve které jsou automobily odstavovány 

v těsné blízkosti křižovatky. Přestože k problémům na této křižovatce dochází pravidelně, nebyla zde 

zaznamenána žádná dopravní nehoda za posledních 5 let. Parkování v blízkosti křižovatky na  ulici 

Langrova se jeví poněkud nešťastné a mělo by zde být omezeno.  

Problém zde může nastat, pokud v ulici Langrova stojí odstavené nebo zaparkované auto 

v nedostatečné vzdálenosti od křižovatky. Vozidlo přijíždějící ulicí Langrova, tak nemá dostatečný 

prostor k zařazení se zpátky do svého jízdního pruhu. V situaci, kdy se ulicí Langrova blíží ke křižovatce 

se Sokolskou více automobilů, musí vozidla na hlavní pozemní komunikaci zastavit za vozidlem 

odbočujícím do ulice Langrova. Tímto dojde k dočasné neprůjezdnosti a zvýšené možnosti kolize. Jelikož 

se jedná o jeden z  významných příjezdů do centrální části města, dochází k tomuto problému relativně 

často. 

Obrázek č. 53 zachycuje grafické znázornění křižovatky na konci úseku č. 2. Vyznačena jsou místa 

možné kolize výše popsanému problému na této křižovatce.  

Obrázek 52 Ulice Sokolská - úsek č. 2, Doprava v klidu [zdroj vlastní] 



5.1.2.4 Nalezení bezpečnostních rizik a návrh opatření 

Hlavním problémem v druhém úseku zkoumané ulice Sokolská je odstavování osobních 

automobilu při pravé straně směrem k náměstí. Důsledkem toho dochází k narušení plynulosti dopravy 

v daném úseku. V zákoně o provozu na pozemních komunikacích č 361/2000 Sb. je psáno, že při stání 

musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký minimálně 3 m pro každý směr jízdy. V případě ulice 

Sokolská, která je obousměrná by měl zůstat nejméně 6 m široký pruh. Toto zachováno není, tudíž by 

zde nemělo docházet k odstavování vozidel. [31] 

 

Obrázek 53 Křižovatka ul. Sokolská a Langrova - úsek č. 2, doprava v klidu [mapy.cz][zpracování vlastní] 



Řešením tohoto problému s parkováním je rekonstrukce vozovky s jiným než stávajícím 

uspořádáním uličního profilu. Součástí návrhu je vytvoření uličního profilu s pruhem pro parkování o 

šířce 2,0 m. [30] 

Pro vznik dostatečného prostoru k vytvoření parkovacího zálivu je nutné zmenšit stávající chodníky 

z původních 3 metrů na šířku 1,75 m. Touto úpravou vznikne dostatečný prostor pro navrhnutí 

podélného stání. Na následujícím obrázku č. 54 je zakresleno stávající uspořádání uličního profilu. Ulice 

je široká 12,0 metrů, na kraji jdou vedeny chodníky o šířce 3,0 metru, uprostřed pak vede šestimetrová 

komunikace. Na obrázku č. 55 upravený uliční profil s nově navrženým podélným parkováním. [30] 

 

 

 

Obrázek 54 Původní uspořádání uličního profilu [zpracování: vlastní] 

Obrázek 55 Uliční profil s navrhnutým uspořádáním [zpracování: vlastní] 



Na návrh délky podélného stání má zásadní vliv způsob zajíždění a vyjíždění z resp. na  parkovací 

místo. Navržené parametry vyplývají z normy ČSN 73 6056. (viz tabulka 5) [30] 

 

Šířka nově navrženého jízdního pruhu na tomto úseku je 3,25 m, tímto údajem je nutné se řídit. 

Šířka stání pro osobní automobily je 2,0 m, délka stání pak bude 6,75 m resp. 7,75 m v případě, že se 

jedná o krajní stání. Celkový počet nově vzniklých parkovacích míst na tomto úseku bude 11. Povrchová 

úprava podélného stání by se měla lišit od přilehlé vozovky, proto je v návrhu počítáno s betonovou 

zámkovou dlažbou červené nebo šedé barvy. [30] 

Dále je v návrhu počítáno s umístěním svislého dopravního značení IP11c „Parkoviště podélné 

stání“ před nově vzniklá parkovací místa. Zároveň je zapotřebí odsunutí svislého dopravního značení B29 

„Zákaz stání“ o 1,50 metru směrem k náměstí. S dopravním značením B29 je dále počítáno v ulici 

Langrova. V blízkosti křižovatky by tak zůstával dostatečný prostor pro bezpečné odbočení do ulice 

Langrova z hlavní pozemní komunikace. [32] 

Tabulka 5 Rozměry podélných stání pro osobní a lehké užitkové automobily [30] 

Obrázek 56 Užití rozměrů na parkovacím stání [30] 



Současně by mělo dojít k instalaci nových prefabrikovaných betonových obrubníků a v místech k 

tomu určených k jejich snížení. Snížená místa je nutno doplnit o varovný pás šířky 400 mm s barevně 

odlišnou reliéfní dlažbou. U komunikací pro chodce taktéž použití šedé zámkové dlažby. [27] 

 

 

 

  

Obrázek 57 Ulice Sokolská - úsek č. 2, návrh řešení [zpracování: vlastní] 



5.1.3 Ulice Sokolská – úsek č. 3 

Poslední třetí úsek zkoumané ulice Sokolská začíná křižovatkou s ulicí Langrova a končí stykovou 

tříramennou křižovatkou ulic Sokolská, Českoskalická a Na Skalce. Délka tohoto úseku je přibližně 150 

metrů. Jedná se opět o rovinný úsek místní komunikace s převážně bytovou zástavbou.  

Smíšený provoz vozidel a bicyklů probíhá na směrově nerozdělené komunikaci o šířce 6,5 metru. 

Stejně jako na předchozím úseku zde dominuje parkování vozidel na pravé straně vozovky směrem 

k centru města. Situace je podobná - k narušení plynulosti dopravy dochází především v odpoledních 

hodinách, kdy se obyvatelé vracejí z práce. Na obou stranách komunikace podél uliční čáry jsou vedeny 

chodníky pro pěší o šířce 3,0 -3,5 m. Sjezdy k nemovitostem jsou řešeny stejně jako na předchozím úseku 

přes chodníkový přejezd. Nejvyšší dovolená rychlost je na celé ulici Sokolská stejná, tedy 50km/h. 

 

 

 

 

Obrázek 58 Ulice Sokolská - úsek č. 3 



5.1.3.1 Analýza nehodovosti  

V časovém rozmezí od září 2016 do konce srpna roku 2021 se stalo na daném úseku ulice Sokolská 

5 autonehod. Nejvíce dopravních nehod se stalo v roce 2020, kdy došlo ke dvěma nehodám. K jedné 

nehodě došlo v letech 2017, 2018 a 2021. Pouze v jednom z pěti případů došlo ke zraněné zúčastněné 

osoby s lehkým zraněním.[23] 

 

 

Obrázek 59 Analýza nehodovosti na ulici Sokolská za posledních 5 let - úsek č. 3 [[23][zpracování: vlastní]] 
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Graf č. 4 Počet dopravních nehod v jednotlivých letech na úseku č. 3 ulice Sokolská [[23][zpracování: vlastní]] 



Na obrázku 59 si můžeme všimnout, že tři z těchto dopravních nehod byly zaznamenány na stykové 

tříramenné křižovatce na konci tohoto úseku. Ve dvou z těchto případů se jednalo o nehodu způsobenou 

při odbočování vlevo, zbylá jedna nehoda byla srážka s pevnou překážkou. Zbylé dvě se staly na 

rovinném úseku, kde došlo ke srážce s vozidlem odstaveným nebo zaparkovaným.[15]  

 

Graf č. 5 Rozdělení nehod podle druhu na ulici Sokolská - úsek č. 3 [[23][zpracování: vlastní]] 

Ve čtyřech případech došlo k nehodám během dne, kdy nebyla zhoršená viditelnost vlivem 

povětrnostních podmínek. V posledním případě se jednalo o srážku s pevnou překážkou, která se stala 

v noci za nezhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek a místo nehody bylo osvětleno 

veřejným osvětlením. Při této nehodě byl proveden pozitivní test na užití alkoholu před jízdou 

s výsledkem 1 ‰ a více. U ostatních dopravních nehod vyšel tento test negativně. [23] 

5.1.3.2 Posouzení kvality povrchů a odvodnění 

Provoz na poslední úseku probíhá po směrově nerozdělené obousměrné komunikaci s netuhým 

asfaltovým krytem o šířce 6,0 m. Jelikož se jedná o identickou komunikaci s předchozími úseky, obrusná 

vrstva vozovky vykazuje podobné poruchy jako na přecházejících částech ulice Sokolská. Asfaltový kryt 

v této části je v dostatečné stávající kvalitě, stejně jako v předchozích případech zde byly zaznamenány 

zásahy do konstrukce vozovky. Registrovat zde můžeme podélnou trhlinu uprostřed vozovky, která 

vznikla nad podélnou pracovní spárou. Průběh trhliny je rovnoběžný s osou vozovky. Důvodem vzniku 

může být nadměrné namáhání vozovky, nedostatečné spojení asfaltových vrstev nebo porušení některé 

konstrukční vrstvy pod obrusnou vrstvou. V těchto spojích dochází k viditelnému rozpadu obrusné 

vrstvy až k tvorbě výtluků. V úseku byla zaznamenána deformace ve smyslu vyjetých kolejí. Jedná se o 

deformaci příčného řezu vozovky, kdy je asfaltová směs vytlačena mimo jízdní stopu pneumatik. 
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Příčinou vzniku je nedostatečná odolnost vrstev krytu proti trvalým deformacím. Stejně jako v úseku č. 2 

byla zaznamenána ztráta kameniva z nátěru a kaverny, kdy příčinou vzniku může být opožděné 

podrťování po nástřiku horkého asfaltu, nevhodně zvolená drť nebo nízké dávkování pojiva.[26][33] 

V místě posuzované části ulice jsou komunikace pro chodce v totožném technickém stavu jako 

v úseku č. 2. Chodníky jsou vedeny po obou stranách komunikace o šířce přesahující v některých místech 

3,0 m. Povrchová úprava chodníků je na celém úseku sjednocená a využit je živičný materiál. Na obou 

komunikacích pro chodce jsou viditelné nerovnosti způsobené napojováním nebo opravám technických 

sítí. Na fotografii 60 byl zachycen technický stav části chodníku v úseku č. 3 s viditelnými vysprávkami na 

celé ploše.  

Chodníky mají sjednocené obrubníky svým materiálem, použity jsou obruby z přírodního nebo 

umělého kamene. Standartní uložení 120 – 160 mm nad vozovku je dosaženo pouze v některých 

místech, především díky vlivu stáří jsou obruby na mnoha místech poničené nebo propadlé. [25] 

 

Obrázek 60 Ulice Sokolská - úsek č. 3, opravené výtluky v podélné spáře [zdroj: vlastní] 



Odvodnění komunikací je stejně jako v celé ulici příčně oboustranné. Během dešťů zde bylo 

zaznamenáno hromadění vod v okolí vystouplých vpustí a na chodnících. Kumulace vod na chodnících 

vzniká v nerovnostech vytvořených při vysprávkách jeho povrchu. K tvoření louží dochází také v 

nerovnostech i na krajích vozovky. 

Obrázek 61 Ulice Sokolská - úsek č. 3, komunikace pro chodce [zdroj: vlastní] 



 

  

Obrázek 62 Ulice Sokolská - úsek č. 3, kumulace vody na chodnících [zdroj:vlastní] 



 

5.1.3.3 Doprava v klidu 

Podobně jako na úseku č. 2 odstavování vozidel probíhá na pravé straně ulice směrem k náměstí. I 

poslední část ulice Sokolská spadá do rezidentní obytné oblasti, a tak je tu pravá strana během celého 

dne plně obsazena odstavenými osobními automobily. Část pravé strany podléhá místní úpravě svislým 

dopravným značením B29„Zákaz stání“.  

Na obrázku č. 63 lze vidět svislé dopravní značení B29 „Zákaz stání“ doplněný o dodatkovou 

tabulku E 8c „Konec úseku“, která vyznačuje konec úseku, pro který platila dopravní značka B29. Stání 

vozidel po pravé straně vytváří problém pro bezpečnou průjezdnost automobilů. Okolo 16 hodiny 

odpolední, kdy byla fotografie pořízena, zde stála již celá řada odstavených osobních automobilů.  

Obrázek 63 Ulice Sokolská - úsek č. 3, Doprava v klidu, dopravní značení [[zdroj:mapy.cz][zpracování: vlastní]] 



5.1.3.4 Nalezení bezpečnostních rizik a návrh opatření  

Stejně jako na předchozím úseku této zkoumané ulice i zde dochází k problémům s odstavováním 

vozidel. Uliční profil široký 12 metrů je vymezen přilehlými fasádami okolní zástavby. Vozovka o 

šířce 6,0 m je vedena v ose uličního profilu, po stranách pak doplněna o komunikace pro chodce 

s příslušnou šířkou 3,0 m. Zákon č. 361/2000 Sb. udává, že řidič může zastavit a stát v obousměrné ulici 

pouze ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace, zároveň však musí být splněna podmínka 

o zanechání volného jízdního pruhu o šířce nejmenší 3,0 m pro každý směr jízdy, u obousměrné tedy 

6,0 m. Tato podmínka zde není dodržena a dochází tak k zúžení průjezdu v místě odstavených vozidel 

z 6 metrů na pouhé 4 metry. Z tohoto důvodu je navržena změna uličního profilu, tak aby mohl 

vzniknout  2,0 m široký pruh pro podélné stání vozidel. [30] [31] 

 

Obrázek 64 Ulice Sokolská - úsek č. 3, doprava v klidu [zdroj: vlastní] 



Šířkové uspořádání odpovídá návrhu z úseku č. 2, kdy po obou stranách ulice jsou vedeny 

komunikace pro chodce a při pravé straně nově navržený parkovací záliv. (viz obrázek č. 55) [30] 

Šířkové rozložení v této části je stejné jako u přechozí, tedy šířka nově navrženého jízdního pruhu 

na tomto úseku je 3,25 m. Návrhové parametry tak jsou 2,0 x 7,75 metru pro krajní a 2,0 x 6,75 metru 

pro ostatní stání. V návrhu tak vznikne nových 11 parkovacích míst. Povrchová úprava podélného stání 

bude tvořena betonovou zámkovou dlažbou červené nebo šedé barvy dle výběru z úseku č. 2. [30] 

Dále do návrhu patří umístění svislé dopravní značky IP11c „Parkoviště podélné stání“ před 

navržené podélné stání. Zrušení svislého dopravního značení B29 „Zákaz stání“ i s dodatkovou 

tabulkou E 8c „Konec úseku“. Posunutí dopravní značky P2 „Hlavní pozemní komunikace“ na pravé 

straně za poslední parkovací stání. [32] 

Původní dopravní značení až na dvě předchozí výjimky bude zachováno pouze posunuto na okraj 

nově rekonstruované komunikace pro chodce. 

V návrhu je dále počítáno s instalací nových betonových obrubníků, snížených v místech sjezdů 

k nemovitostem a na koncích chodníků. Snížená místa doplněná o varovný pás šířky 400 mm s reliéfní 

betonovou dlažbou. S tím spojená úprava povrchové úpravy chodníků, kdy bude použita betonová 

zámková dlažba šedé barvy. Mělo by tak dojít k sjednocení povrchové úpravy chodníků v celé ulici 

Sokolská. [27] 

Odvodnění komunikace zůstane příčně oboustranné, kdy je voda svedena do uličních vpustí. Nové 

uliční vpusti budou s košem a kalovým prostorem. 

  



 

  

Obrázek 65 Ulice Sokolská - úsek č. 3, návrh řešení [[mapy.cz][zpracování: vlastní]] 



5.2 Křižovatka na místním sídlišti Koubovka  

Tato zkoumaná úrovňová křižovatka, průsečná tříramenná, se nachází v intravilánu obce Červený 

Kostelec na místním sídlišti „Koubovka“. Jelikož se jedná o křížení místní komunikace, kde se nemění 

název komunikace, jde o mezilehlou křižovatku. 

5.2.1 Analýza nehodovosti 

Na vybrané křižovatce nedochází k výrazným problémům. Během posledních 5 let zde byla 

zaznamenána 1 dopravní nehoda v roce 2017.  

Obrázek 66 Křižovatka na místním sídlišti Koubovka [mapy.cz] 

Obrázek 67 Analýza nehodovosti na křižovatce v místní části koubovka [[23][zpracování: vlastní]] 



Jednalo se o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem, hlavní příčina nehody byla nedodržení 

svislého dopravního značení konkrétně P4 „Dej přednost v jízdě“. Nehoda se stala v noci, kdy byla ulice 

osvětlena veřejným osvětlením, viditelnost nebyla zhoršená vlivem povětrnostních podmínek. [15] 

5.2.2 Posouzení uspořádání křižovatky, kvality povrchů a odvodnění  

Šířka místní komunikace v místě paprsků křižovatky 6,0 m. Stávající styková křižovatka je navržena 

bez usměrnění dopravních proudů. Tyto křižovatky je vhodné navrhovat v silniční komunikace s nízkou 

intenzitou dopravy. [34] 

Provoz probíhá po směrově nerozdělené obousměrné komunikace s asfaltovým krytem. Asfaltový 

kryt je v dostatečné stávají kvalitě, bez známek výtluků nebo výmolů. Zaznamenána byla ztráta 

protismykových vlastností ve smyslu ztráty mikrotextury povrchu vozovky. (viz. obr. 69) K takovému typ 

poruchy dochází při použití nekvalitního a snadno ohladitelného kameniva v obrusné vrstvě vozovky.[26] 

 

Obrázek 68 Schéma stykové křižovatky bez usměrnění proudů [34] 

Obrázek 69 Stav místní komunikace Koubovka [zdroj: vlastní] 



Komunikace pro chodce v místě posuzované křižovatky jsou vedeny po obou stranách vozovky. 

Chodníky nejsou materiálově sjednoceny, použity jsou novější betonové zámkové a starší kamenné 

čtvercové dlaždice. (viz. obr. 70) 

Materiály obrubníku se liší s typem povrchové úpravy komunikací pro chodce. Použity zde jsou 

obruby z prefabrikovaného betonu a přírodního kamene. Uložení ve standartní výšce 120 mm až 

160 mm je dosazeno pouze u novějších obrubníků. V místech, kde se nachází obrubník z přírodního 

kamene, není nikde tato výška dodržena.[25] 

Odvodnění komunikací je příčně oboustranné, kdy voda odtéká gravitačně do uličních vpustí. 

Během dešťů nebyly zaznamenány kumulace srážek. 

5.2.3 Doprava v klidu 

K odstavování vozidel v oblasti křižovatky je převážně využíván pravý okraj ulice. Ulice se nachází 

v rezidentní oblasti, a tak zejména v odpoledních a nočních hodinách je využívána pro odstavování aut.  

Na levé straně směrem k ulici Náchodská je umístěno svislé dopravní značení 

B28 „Zákaz zastavení“, stejně tomu je i v ulici vedou k Občině (Občina je les v Červeném Kostelci) 

Na obrázku č. 71 je zakreslená křižovatka se znázorněnými místy, kde jsou vozidla nelegálně 

odstavována. Z legislativního hlediska zde není dovoleno parkovat, jelikož zde chybí svislé dopravní 

značení IP11a „Parkoviště“.[31] 

 

 

Obrázek 70 Místní křižovatka Koubovka, stav chodníků [zdroj: vlastní] 



 

Obrázek 72 Místní křižovatka Koubovka, odstavená auta směrem k ul. Náchodská [zdroj: vlastní] 

Obrázek 71 Grafické znázornění odstavných ploch v rámci zkoumané křižovatky [[mapy.cz][zpracování: vlastní] 



5.2.4 Nalezení bezpečnostních rizik a návrh opatření  

Zkoumaná křižovatka se nachází v intravilánu obce, v její blízkosti dochází k odstavování osobních 

automobilů. S přihlédnutím k faktu, že na zkoumané křižovatce se stala jen jedna dopravní nehoda za 

posledních 5 let, lze tuto křižovatku označit jako bezpečnou. Rozhledové poměry na křižovatce jsou 

vyhovující, přesto řidič občas nemá dostatečný rozhled při odbočování vpravo ani vlevo, rozhledu brání 

odstavené osobní automobily. Rozhledové poměry byly posouzeny v místě křižovatky v napojení vedlejší 

komunikace. Délky stran rozhledových trojúhelníků pro uvažovanou skupinu vozidel 2 jsou určeny dle 

normy ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Rozhledové poměry jsou 

ověřeny z rozhledového bodu pro zastavení vozidla před křižovatkou. Pro směrodatnou rychlost 50 km/h 

je délka rozhledu pro zastavení Xb = Xc = 55 m. [34] 

 

 

 

Obrázek 73 Rozhledové poměry Koubovka [mapy.cz][zpracování: vlastní] 



V návrhu je počítáno s umístěním dopravního odrazového zrcadla k zajištění dostatečného 

rozhledu.(viz. obr. 75) Odrazová zrcadla slouží ke zlepšení rozhledových poměrů na nepřehledných 

místech komunikací. [35] 

V návrhu je dále počítáno s instalací betonových obrubníků, snížených na koncích chodníků. 

Snížená místa je třeba doplnit o varovný pás šířky 400 mm s reliéfní betonovou dlažbou. S tím je spojená 

i úprava materiálu chodníků, kdy bude použita betonová zámková dlažba šedé barvy. Mělo by tak dojít 

ke sjednocení povrchových úprav chodníků. [27]  

Obrázek 74 Návrh na rekonstrukci chodníků na levé straně směrem k Občině [[zdroj: vlastní][zpracování: vlastní] 



Dále do návrhu patří umístění svislé dopravní značky IP11c „Parkoviště podélné stání“ na všech 

paprscích zkoumané křižovatky. Původní dopravní značení bude zachováno. [32] 

  

Obrázek 75 Návrh řešení křižovatky [[mapy.cz][zpracování: vlastní]] 



 

6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat a řešit dopravu určitých částí ve městě Červený Kostelec. 

V úvodu práce je představeno území města, historie a následně analýza a zhodnocení různých 

dopravních módů.  

Ačkoliv je Červený Kostelec malé město, prochází jím velmi vytížená silnice I/14 spojující dvě 

okresní města Královehradeckého kraje – Náchod a Trutnov. Z tohoto důvodu projede přes 

nejvytíženější úsek v oblasti náměstí T. G. Masaryka průměrně až 7000 vozidel v obou směrech za 

24 hodin. Znamená to velké dopravní zatížení centra města, které narušuje bezpečnost a komfort 

obyvatel města či návštěvníků. Zároveň to přináší komplikace v oblasti parkování. Na území města se 

v posledních třech letech stalo 134 dopravních nehod, což nijak nepřekračuje průměr nehodovosti ve 

městech. Ke zranění při dopravních nehodách došlo v 30%. 

Lokality pro návrh a řešení automobilové dopravy byly vybrány v souvislosti s následujícími 

problémy – parkování a snížení rozhledu při vjezdu do křižovatky. V rámci vybraných lokalit byly zjištěny 

nedostatky ovlivňující bezpečnost, plynulost a komfort účastníků silničního provozu současně 

s nesprávným dopravním značením, neuspokojivým zhotovením přechodových míst pro chodce a 

špatným stavem komunikací. Návrhy řešení jednotlivých lokalit využily platné vyhlášky, zákony a 

předpisy pro zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti provozu.  

V součinnosti se stavebním odborem města Červený Kostelec jsem se snažil řešit především 

plynulost dopravy v ulici Sokolská. Ve vybrané ulici byla navržena opatření ke zvýšení průjezdnosti této 

komunikace vytvořením parkovacích zálivů. Komunikace je zejména v odpoledních hodinách těžko 

průjezdná díky řadě vozidel stojících na jedné straně vozovky. Zároveň musí dojít úpravě celého 

silničního profilu – zúžení komunikací pro chodce, oprava obrub a úprava přechodových míst. Plus 

změna dopravního značení.  

Funkční doprava současně se zajištěním bezpečnosti komunikací pro chodce a podporou komfortu 

a legálnosti parkování, by měla být prioritou našeho města. Všechna řešená místa jsem sledoval a během 

této doby jsem pořídil fotografie, které jsou v mé diplomové práci.  
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