
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES 
  
  

VLIV SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ NA POČET A 
DRUH DOPRAVNÍCH NEHOD 
IMPACT OF TYPE ROAD RESTRAINT SYSTEMS ON NUMBER AND TYPE OF ACCIDENTS 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. BARBORA ŠŤASTNÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MILOSLAVA POŠVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                   



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 

Diplomant Bc. BARBORA ŠŤASTNÁ 

Název 
Vliv silničních záchytných systémů na počet a 
druh dopravních nehod 

Vedoucí diplomové práce Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. 

Datum zadání 
diplomové práce 

31. 3. 2012 

Datum odevzdání 
diplomové práce 

11. 1. 2013 

V Brně dne 31. 3. 2012 

     .............................................           .............................................      

doc. Dr. Ing. Michal Varaus 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 



  

Podklady a literatura 

Normy v platném znění, včetně dodatků: 
ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací,část 1, 2 a 3 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro 
zkušební metody 
ČSN EN 1317-2 Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční 
třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 
ČSN EN 1317-3 Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria 
přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 
ČSN EN 1317-4 Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - 
Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 
ČSN EN 1317-5 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování 
shody záchytných systémů pro vozidla 
Technické podmínky ministerstva dopravy ČR: 
TP 101 – Výpočet svodidel 
TP 106 + dodatek 1 – Lanová svodidla na pozemních komunikacích 
TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích  
TP 128 – Ocelové svodidlo NH4 - prostorové uspořádání a konstrukční díly 
TP 139 – Betonové svodidlo 
TP 140 – Dřevoocelové svodidlo 
TP 158 – Tlumiče nárazu 
TP 166 – Italské svodidlo Fracasso  
TP 167 + dodatek 1 - Ocelové svodidlo NH4 
TP 168 – Ocelové svodidlo Voest Alpine  
TP 185 – Ocelové svodidlo ZSSK/H2 
TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích 
TP 190 - Ocelové svodidlo ZSODS1/H2  
TP 191 – Ocelové svodidlo MS4/H2 
TP 195 – Otevírací ocelové svodidlo SAB  
TP 196 – Ocelové svodidlo Varioguard 
TP 203 – Ocelová svodidla (svodnicového typu) 
TP 206 – Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 
TP 223 – Betonová svodidla SSŽ S97 
TP 227 – Ocelové svodidlo ZSSAM/H2 
TP 228 – Betonová svodidla DELTA BLOC  
TP 230 – Ocelové svodidlo ZSH2 
Technické kvalitativní podmínky ministerstva dopravy ČR: 
TKP kapitola 11 a další podklady MD ČR  

Zásady pro vypracování 

Zadání a cíle práce: 
Samostatný rozbor stavu navrhování a realizace ocelových silničních záchytných systémů. 
Analýza druhů silničních záchytných systémů. Podrobný rozbor stavu na rychlostní 
komunikaci R48 v úseku Nový Jičín-Příbor, hodnocení druhů dopravních nehod a souvislosti 



s lanovými svodidly. 
Požadovaný výstup: 
1.Znalost druhů ocelových silničních záchytných systémů, certifikace druhů, způsob 
zkoušení. 
2.Znalost způsobu navrhování speciálně lanových svodidel, zkušenosti s těmito svodidly ze 
zahraničí, porovnání použití těchto systémů v ČR a například ve Velké Británii na mostech a 
v trase pozemní komunikace. 
3.Vyhodnocení dopravních nehod v úseku R48 a souvislost s lanovými svodidly na základě 
podkladů z dopravních nehod. 
4. Vyhodnocení vhodnosti použití lanových svodidel na R48 a případná doporučení pro 
úpravu předpisů nebo norem pro lanová svodidla. Vlastní názor a závěry.  

Předepsané přílohy 

  

.............................................      

Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce 

 



Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
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zkoušení silničních záchytných systémů a použití lanových svodidel v zahraničí a ČR. Dále je 

proveden rozbor stavu na rychlostní komunikaci R48 v úseku Nový Jičín – Příbor a posouzen 

z hlediska počtu a druhu dopravních nehod v souvislosti s lanovými svodidly. 

 

The aim of the master´s thesis is to analyze the types of road restraint systems, a 

description of testing road restraint systems and the use of wire rope safety fence in the 

Czech Republic and abroad. In addition, there is an analysis on the highway of R48 in the 

section Nový Jičín – Příbor and assessed in terms of the number and type of accidents in 

connection with wire rope safety fence. 

 

 

Klí čová slova v českém a anglickém jazyce 

 

Silniční záchytný systém, lanové svodidlo, ocelové svodidlo, betonové svodidlo, zkoušení 

silničních záchytných systémů, dopravní nehoda 

 

Road restraint system, wire rope safety fence, steel barrier, concrete barrier, testing road 

restraint system, traffic accident 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 
všechny použité informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 9.1.2013  
  
  
                                                                                            ……………………………………………………… 
                                                                                      podpis autora 
                                                                                                      Barbora Šťastná  



Bibliografická citace VŠKP 
  
ŠŤASTNÁ, Barbora. Vliv silničních záchytných systémů na počet a druh dopravních nehod. 
Brno, 2013. XX s., YY s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební, Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala: 

Ing. Miloslavě POŠVÁŘOVÉ, Ph.D. za přidělení a vedení této diplomové práce. 

Pplk. Petru SOBOTKOVI, plk. Ing. Leoši TRŽILOVI a kpt. Ing. Vladimíru KOVARČÍKOVI za 
poskytnutí statistických údajů o nehodách na komunikaci R48. 

Své rodině za celoživotní podporu ve všech oblastech. 



OBSAH 
1 ÚVOD .................................................................................................................................................................... 10 

2 CÍLE PRÁCE ....................................................................................................................................................... 11 

3 ROZBOR TYPŮ SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ .................................................................... 12 

3.1 TERMINOLOGIE SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ ....................................................... 12 

3.2 OCELOVÁ SVODIDLA (svodnicového typu) ................................................................................ 13 

3.2.1 Výška ocelového svodidla ........................................................................................................ 14 

3.2.2 Umístění ocelového svodidla v příčném řezu v trase ................................................... 14 

3.2.3 Umístění ocelového svodidla v příčném řezu na mostě .............................................. 16 

3.2.4 Začátek a konec svodidla .......................................................................................................... 16 

3.2.5 Minimální délka ocelového svodidla ................................................................................... 17 

3.2.6 Svodidlo před překážkou, u protihlukové stěny ............................................................. 18 

3.2.7 Svodidlo na přejezdech středních dělících pásů ............................................................. 20 

3.2.8 Přerušení svodidla ...................................................................................................................... 20 

3.2.9 Pokračování svodidla mimo most ......................................................................................... 20 

3.2.10 Dilatační styk ................................................................................................................................. 21 

3.2.11 Přechod z jednoho svodidla na druhé ................................................................................. 21 

3.3 BETONOVÁ SVODIDLA........................................................................................................................ 22 

3.3.1 Výška betonového svodidla ..................................................................................................... 23 

3.3.2 Podklad pod betonovými svodidly ....................................................................................... 24 

3.3.3 Umístění betonového svodidla v příčném řezu v trase ............................................... 25 

3.3.4 Umístění betonového svodidla v příčném řezu na mostě ........................................... 29 

3.3.5 Začátek a konec svodidla, průchod svodidel, odvodňovací otvory ......................... 30 

3.3.6 Plná účinnost a minimální délka betonového svodidla ............................................... 31 

3.3.7 Svodidlo před překážkou, u protihlukové stěny, na přejezdech středních 

dělících pásů ...................................................................................................................................................... 31 

3.3.8 Přerušení svodidla ...................................................................................................................... 33 

3.3.9 Pokračování svodidla mimo most ......................................................................................... 34 

3.3.10 Dilatační styk ................................................................................................................................. 34 

3.3.11 Přechod z jednoho svodidla na druhé ................................................................................. 34 

3.4 DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA ............................................................................................................ 35 

3.4.1 Výška dřevoocelového svodidla ............................................................................................ 36 

3.4.2 Umístění dřevoocelového svodidla v příčném řezu v trase ....................................... 37 



3.4.3 Umístění dřevoocelového svodidla v příčném řezu na mostě .................................. 37 

3.4.4 Začátek a konec svodidla .......................................................................................................... 38 

3.4.5 Plná účinnost a minimální délka dřevoocelového svodidla ....................................... 38 

3.4.6 Svodidlo před překážkou, u protihlukové stěny ............................................................. 38 

3.4.7 Přerušení svodidla ...................................................................................................................... 39 

3.4.8 Pokračování svodidla mimo most ......................................................................................... 39 

3.4.9 Dilatační styk ................................................................................................................................. 39 

3.4.10 Přechod z jednoho svodidla na druhé ................................................................................. 40 

4 METODIKA ZKOUŠEK SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ ...................................................... 41 

4.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE .............................................................................................................................. 41 

4.1.1 Specifikace vozidel pro zkoušky ............................................................................................ 41 

4.1.2 Index prudkosti nárazu (ASI) ................................................................................................. 42 

4.1.3 Měření nárazové rychlosti teoretické hlavy (THIV) a ponárazové zpomalení 

hlavy (PHD) ....................................................................................................................................................... 42 

4.1.4 Index deformace kabiny vozidla VCDI (Vehicle Cockpit Deformation Index) .... 44 

4.2 ZKOUŠENÍ SVODIDEL A MOSTNÍCH SVODIDEL ....................................................................... 45 

4.2.1 Parametry nárazových zkoušek ............................................................................................ 45 

4.2.2 Úroveň zadržení ........................................................................................................................... 46 

4.2.3 Prudkost nárazu ........................................................................................................................... 46 

4.2.4 Deformace záchytného systému ............................................................................................ 47 

4.2.5 Umístění antropomorfické zkušební figuríny (ATD) .................................................... 48 

4.2.6 Chování svodidla/mostního svodidla ................................................................................. 48 

4.2.7 Chování vozidla při zkoušce .................................................................................................... 49 

4.2.8 Deformace vozidla při zkoušce .............................................................................................. 49 

4.3 ZKOUŠENÍ KONCOVÝCH A PŘECHODOVÝCH ČÁSTÍ .............................................................. 51 

4.3.1 Koncová část .................................................................................................................................. 51 

4.3.2 Přechodová část ........................................................................................................................... 54 

4.4 UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH .......................................................................................................... 56 

4.4.1 Schvalování svodidla Ministerstvem dopravy ................................................................. 56 

4.4.2 Posouzení shody .......................................................................................................................... 57 

5 LANOVÁ SVODIDLA A ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ ....................................................................... 58 

6 LANOVÁ SVODIDLA A JEJICH POUŽITÍ V ČR, METODIKA, NAVRHOVÁNÍ .............................. 59 

6.1 Výška lanového svodidla .................................................................................................................... 60 



6.2 Umístění lanového svodidla v příčném řezu v trase ............................................................... 60 

6.3 Umístění lanového svodidla v příčném řezu na mostě .......................................................... 61 

6.4 Plná účinnost a minimální délka lanového svodidla .............................................................. 63 

6.5 Svodidlo před překážkou, u protihlukové stěny, na přejezdech středních dělících 

pásů 63 

6.6 Přerušení svodidla, směrový odklon svodidla .......................................................................... 65 

6.7 Pokračovaní svodidla mimo most .................................................................................................. 65 

6.8 Dilatační styk ........................................................................................................................................... 66 

6.9 Kotvení sloupků ..................................................................................................................................... 66 

6.10 Přechod z jednoho svodidla na druhé .......................................................................................... 66 

7 ÚSEK R48 NOVÝ JIČÍN-PŘÍBOR, HODNOCENÍ STAVU ..................................................................... 67 

7.1 KOMUNIKACE R48 A ÚSEK NOVÝ JIČÍN - PŘÍBOR .................................................................. 67 

7.2 LANOVÁ SVODIDLA V TRASE V ÚSEKU R48, POPIS STAVU, HODNOCENÍ 

DOPRAVNÍCH NEHOD........................................................................................................................................ 70 

7.2.1 Mezikřižovatkový úsek 7-1508.............................................................................................. 73 

7.2.2 Mezikřižovatkový úsek 7-1510.............................................................................................. 74 

7.2.3 Mezikřižovatkový úsek 7-1527.............................................................................................. 76 

7.3 LANOVÁ SVODIDLA NA MOSTECH V ÚSEKU R48, POPIS STAVU, HODNOCENÍ 

DOPRAVNÍCH NEHOD........................................................................................................................................ 78 

8 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ ......................................................................................... 86 

9 PŘEHLED POUŽÍTÉ LITERATURY............................................................................................................ 89 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1 ÚVOD 

Doprava patří mezi jedno z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, které 

způsobuje ekonomický rozvoj společnosti a tak dochází ke zvyšování životní úrovně 

obyvatelstva. S vyšší životní úrovní dochází k růstu požadavků uživatelů. To se například 

projevuje vyšším počtem aut v rodinách, které je používají ke svým aktivitám a přepravě. Tak 

dochází k  nárůstu intenzit dopravy a s tím spojené negativní dopady, mezi které patří 

zvýšená hladina hluku, opotřebení pozemních komunikací, znečištění životního prostředí a 

v neposlední řadě také dopravní nehody.  

Bezpečnost na pozemních komunikacích se stává v poslední době stále aktuálnějším 

tématem. Dokonce patří zranění při dopravní nehodě na seznamu WHO k 10 hlavním 

příčinám podílejících se na globální zátěži v důsledku nemoci. A proto je otázka bezpečnosti 

silničního provozu potřeba důsledně řešit, jelikož účastníky provozu se stáváme všichni, ať už 

za volantem, nebo jako cestující ve veřejném hromadném prostředku, na kole či jako chodec. 

Jen v ČR se na pozemních komunikacích v roce 2011 stalo 75 137 dopravních nehod, z toho 

707 osob bylo usmrceno, 3092 bylo těžce zraněno a 22519 osob utrpělo lehká zranění. Odhad 

hmotné škody podle Policie ČR na místě nehody byl 4 628,081 mil. Kč. 

Z malé části lze bezpečnost na pozemních komunikacích zvýšit instalací vhodného 

silničního záchytného systémů. Silniční záchytné systémy jsou konstrukce, které se navrhují 

v místech, kde hrozí riziko nebezpečí úrazu (sjetí vozidla, střetnutí vozidel, pádu chodců a 

cyklistů, …). Silniční záchytné systémy tedy slouží k přesměrování a zadržení 

neovládatelného vozidla, k vedení chodců a jiných účastníků silničního provozu. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Diplomová práce s názvem Vliv silničních záchytných systémů na počet a druh 

dopravních nehod je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a na část praktickou.  

Cílem teoretické části je rozbor typů silničních záchytných systémů, popis zkoušení 

silničních záchytných systémů a dále použití lanových svodidel v zahraničí a ČR. Praktická 

část se zabývá vybraným úsekem s lanovými svodidly na úseku rychlostní komunikace R48. 

Tento úsek je vyhodnocen z hlediska počtu a druhu dopravních nehod před a po instalaci 

lanových svodidel a to jak v trase, tak i na mostech. Úsek byl doporučen Ing. Miloslavou 

Pošvářovou, Ph.D.. 
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3 ROZBOR TYPŮ SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ 

3.1 TERMINOLOGIE SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ 

Silniční záchytný systém je obecný název pro záchytné svodidlo pro vozidla a chodce 

umístěné na silnicích. 

Záchytný systém pro vozidla je systém instalovaný na silnici k zajištění jisté úrovně 

zadržení pro neovládané vozidlo. 

Záchytný systém pro chodce je systém instalovaný pro vedení chodců. 

Svodidlo je silniční záchytný systém umístěný podélně na vnějším okraji nebo ve středním 

dělícím pásu silnice.  

Trvalé svodidlo je svodidlo trvale umístěné na silnici. 

Dočasné svodidlo je svodidlo, které je snadno odstranitelné a je užíváno při prácích na 

silnici, v nouzových nebo podobných situacích. 

Poddajné svodidlo, deformovatelné svodidlo je svodidlo, které se při nárazu deformuje a 

může u něj dojít k trvalé deformaci. 

Tuhé svodidlo je svodidlo, u kterého dochází k malé nebo žádné deformaci. 

Jednostranné svodidlo je svodidlo navržené pro náraz pouze z jedné strany. 

Oboustranné svodidlo je svodidlo navržené pro náraz z obou stran. 

Čelní koncová část je část svodidla, která je umístěná na začátku ve směru jízdy. 

Zadní koncová část je část svodidla, která je umístěná na konci ve směru jízdy. 

Přechodová část je část, kdy dochází ke spojení dvou svodidel různého typu nebo různé 

funkční třídy. 

Zábradelní svodidlo je svodidlo umístěné na okraji mostu, opěrné zdi nebo jiné podobné 

konstrukci zabraňující možnosti pádu, kde další jeho funkcí je zajištění ochrany chodců a 

jiných uživatelů silnice. 

Tlumič nárazu je zařízení tlumící energii vozidla umístěné před pevnou překážkou ke 

snížení účinku nárazu. 

Vodící tlumič nárazu je tlumič nárazu navržený k zadržení a přesměrování vozidla. 

Nevodící tlumič nárazu je tlumič nárazu navržený k zadržení a zachycení vozidla. 

Úniková zóna je místo přilehlé u silnice se zvláštním materiálem určené ke zpomalení a 

zastavení neovladatelného vozidla. 

Mostní zábradlí je záchytný systém pro chodce nebo jiné uživatele silnice umístěný na 

mostě, opěrné zdi nebo jiné podobné konstrukci. Neslouží jako záchytný systém pro vozidla. 

Silniční zábradlí je systém pro chodce nebo jiné uživatele umístěný na okrajích chodníků, 

stezek pro pěší nebo nemotoristických komunikací. Účelem silničního zábradlí je zabránit 

vstupu chodců nebo jiných uživatelů do vozovky. 
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Rozdělení silničních záchytných systémů: 

• dle typu 
- silniční záchytné systémy pro vozidla 
 - koncové a přechodové části 
 - svodidlo 
 - zábradelní svodidla 
 - tlumiče nárazu 
 - únikové zóny 
- silniční záchytné systémy pro chodce 
 - mostní zábradlí 
 - silniční zábradlí 
 

• dle materiálu 
- ocelové 
- betonové 
- dřevoocelové 
- lanové 
 

• dle místa použití 
- mostní 
- silniční 
- zábradelní 

[1] [6] [9] [10] 

3.2 OCELOVÁ SVODIDLA (svodnicového typu) 

Ocelová svodidla patří mezi nejvíce používaná svodidla v ČR. Mezi nejvíce používané 

ocelové svodidlo v ČR patří svodidlo typu NH4, které bylo v roce 1997 po nárazových 

zkouškách upraveno z původního svodidla NHKG. Označení NH – výrobce Nová Huť Ostrava, 

4 – tloušťka plechu svodnice 4 mm.  

Ocelová svodidla se vyrábí jako jednostranná, oboustranná nebo mostní zábradelní 

svodidla. Ocelové svodidlo je tvořeno sloupky, svodnicí, distančním dílem pro oboustranná a 

mostní svodidla nebo trubkovou spojkou pro jednostranná svodidla.  

 
Obr. 1 – Jednostranné ocelové svodidlo typu NH4 osazené v krajnici [45] 
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3.2.1 Výška ocelového svodidla 

Výška ocelového svodidla se měří od horního okraje svodnice. Podle vzdálenosti líce 

svodidla ke zpevnění se měří buď k přilehlému terénu, nebo ke zpevnění. Výšku ocelového 

svodidla uvádí protokoly o nárazových zkouškách. Pokud má svodidlo dvě svodnice, měří se 

výška u obou svodnic. U mostů se výška svodidla měří v líci svodnice a obruby, buď od 

horního okraje svodnice k vozovce, nebo od osy madla k vozovce. 

Tab. 1 – Výška ocelového svodidla v trase 
 

typ svodidla 
vodorovná vzdálenost od líce 

svodidla ke zpevnění 
výška svodidla 

od zpevnění 
výška svodidla od 
přilehlého terénu 

jednostranné 
≤ 1500 mm v v ± 100 mm 

> 1500 mm - v 

oboustranné 
≤ 2000 mm v v ± 100 mm 

> 2000 mm - v 

 

 

Obr. 2 – Výška ocelového svodidla 
 

3.2.2 Umístění ocelového svodidla v příčném řezu v trase 

Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky s výjimkou místních 

komunikací. Pokud je svodidlo osazeno s obrubníkem a nebylo takto svodidlo odzkoušeno, 

může být výška obrubníku max. 70 mm.  
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Obr. 3 – Umístění jednostranného ocelového svodidla v krajnici 
 
 
 

 

Ve středním dělícím pásu může být osazeno oboustranné svodidlo nebo dvě 

jednostranná svodidla s požadovanou úrovní zadržení. Oboustranné svodidlo se osazuje 

přednostně do osy středního dělícího pásu. Při osazení dvou jednostranných svodidel musí 

být mezera mezi těmito svodidlo taková, aby byla zajištěna deformace svodidla. 

 

 

Obr. 4 – Umístění oboustranného ocelového svodidla ve středním dělícím pásu 
 
 
 

 
 
 

Obr. 5 – Umístění jednostranného ocelového svodidla ve středním dělícím pásu 
 



16 
 

3.2.3 Umístění ocelového svodidla v příčném řezu na mostě 

Na mostech se osazují z hlediska způsobu zadržení dva druhy svodidel: 

Mostní svodidlo tuhé 

Při nárazu se sloupky svodidla ohnou, není porušeno jejich kotvení. Protože se kola 

vozidla za sloupky obvykle nedostanou, není potřeba rozšiřovat římsu z běžných 800 mm. 

Mostní svodidlo poddajné 

Při nárazu se včas utrhnou patní šrouby a svodidlo vozidlo zachytává jako síť. Šířka 

římsy musí být rozšířena, aby vozidla nespadla z mostu. Tento druh svodidel se používá 

především s přejízdnými obrubníky. 

Osazení ocelového svodidla na mostě se provádí dle obr. 6. 

a) okraj mostu 

 

b) střední dělící pás mostu 

Obr. 6 – Umístění ocelového svodidla na mostě a) okraj mostu; b) střední dělící pás 
 

3.2.4 Začátek a konec svodidla 

Začátek a konec ocelového svodidla musí být opatřen výškovým náběhem se 

zapuštěním do země, nebo musí být opatřen koncovou částí, která je odzkoušena dle ČSN EN 

1317-4. Výškové náběhy mohou být dlouhé nebo krátké. Dlouhý výškový náběh má délku 8 – 

12 m a je v souladu s ČSN EN 1317-4. Krátký výškový náběh o délce cca 4 m, který není 
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v souladu s ČSN EN 1317-4, může být použit v odůvodněných případech (např. u křižovatek, 

sjezdů). 

 

Obr. 7 – Výškový náběh krátký [http://www.svodidla-vesiba.cz/fotogalerie-silnice.php?lang=cz] 
 
 

 
 

Obr. 8 – Výškový náběh dlouhý 

 

3.2.5 Minimální délka ocelového svodidla 

Minimální délka je taková délka, při které je svodidlo v plné výšce, tzn. bez výškových 

náběhů. Úroveň zadržení se u minimální délky nezohledňuje. 

Svodidla výšky ≤ 0,90 m: 

- výška překážky v ≥ 0,40 m a vzdálenost od líce svodidla a ≤ 3m dle tab. 2 

- vzdálenost překážky od líce svodidla a > 3m  

- při rychlosti nad 80 km/h je minimální délka shodná s délkou při nárazové zkoušce 

- při rychlosti do 80 km/h se minimální délka stanovuje jako 70% délka při nárazové      

  zkoušce 

Svodidla výšky > 0,90 m: 

 - při rychlosti nad 80 km/h je minimální délka shodná s délkou při nárazové zkoušce 

 - při rychlosti do 80 km/h se minimální délka stanovuje jako 70% délka při nárazové  

  zkoušce 
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Tab. 2 – Minimální délka svodidla před překážkou v ≥ 0,4m, vzdálenost od líce svodidla a ≤ 3m 
 

výška svodidla 

délka svodidla před překážkou 

dovolená rychlost 

≤ 60 km/h 61 - 90 km/h > 90 km/h 

≤ 0,80 m 25 - 40 m 60 - 70 m 100 m 

0,80 < v ≤ 0,90 m 20 - 30 m 50 - 60 m 70 - 100 m 

 
 

a)       b) 

 
 

c)  
      d) 

 
 

Obr. 9 – Minimální délka: 
a) směrově nerozdělená komunikace – výška překážky ≤ 0,4m 

b) směrově rozdělaná komunikace – výška překážky ≤ 0,4m 
c) směrově nerozdělená komunikace – výška překážky > 0,4m a vzdálenost od překážky ≤ 3m 

d) směrově rozdělená komunikace – výška překážky > 0,4m a vzdálenost od překážky ≤ 3m 
 
 

3.2.6 Svodidlo před překážkou, u protihlukové stěny  

O umístění svodidla před překážkou se rozhoduje podle příslušných norem ČSN, 

požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků. 

Délka svodidla před překážkou je ovlivněna druhem svodidla, typem a půdorysnými 

rozměry překážky.  

 

Obr. 10 – Svodidlo u tísňové hlásky směrově rozdělených komunikací 
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Obr. 11 – Svodidlo u tísňové hlásky směrově nerozdělených komunikací 

 

U komunikací s dovolenou rychlostí ≥ 90 km/h je potřeba zvážit možnost nárazu do 

překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí vozovku před začátkem 

svodidla. Toto může nastat, pokud je za svodidlem zpevněná nebo rovná plocha. V takovém 

případě je doporučená minimální délka svodidla před překážkou bez výškových náběhů 100 

m, maximální délka 200 m. Tuto délku lze zkrátit vhodnou úpravou terénu, ale nesmí být tato 

délka menší jak minimální délka tab. 2. 

 

Obr. 12 – Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím vozidla před svodidlem, je-li za svodidlem zpevněná 
plocha 

 

U protihlukových stěn uzpůsobených jako záchytný systém se před stěnu svodidlo 

neosazuje. 

Tab. 3 – Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky 
 

typ svodidla úroveň zadržení 
vzdálenost líce svodidla od 

pevné překážky [m] 
poznámka 

jednostranné 
silniční svodidlo 

N1 1,00 odborný odhad 

N2 1,30 odborný odhad 

H1 1,90 - 

oboustranné silniční 
svodidlo 

H1 1,40 odborný odhad 

H2 1,80 odborný odhad 

H3 2,50 - 

mostní zábradelní 
svodidlo 

N2 0,50 odborný odhad 

H1 0,75 odborný odhad 

H2 0,90 odborný odhad 

H3 1,30 - 
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3.2.7 Svodidlo na přejezdech středních dělících pásů 

Přejezdy středních dělících pásů lze uzavřít dvěma způsoby: 

Použitím otevíracího svodidla – svodidlo musí být odzkoušeno dle ČSN EN 1317-4 na 

požadovanou úroveň zadržení. 

Použitím běžného svodidla - svodidlo musí být odzkoušeno dle ČSN EN 1317-2 na 

požadovanou úroveň zadržení. Může se použít betonové svodidlo, ocelové posuvné nebo 

lanové. Betonové svodidlo může být osazeno úhlopříčně nebo přímým napojení na ocelové 

svodidlo. 

 

Obr. 13 – Otevírací svodidlo na přejezdu SDP [http://www.renanova.cz/fotogalerie/cz/] 
 

3.2.8 Přerušení svodidla 

Přerušením svodidla se rozumí taková úprava, která zajistí v každém místě silnice 

jeho plnou účinnost. Přerušení se provádí kvůli veřejnému provozu chodců, cyklistů, atd. 

 

Obr. 14 – Přerušení svodidla 
 

U protihlukových stěn se v místech únikových otvorů svodidlo nepřerušuje.  

 

3.2.9 Pokračování svodidla mimo most 

Pokud svodidlo pokračuje mimo most, žádné zvláštní úpravy se nedělají, jak u 

směrově rozdělených tak u směrově nerozdělených komunikací. Je-li za svodidlem nouzový 

chodník, svodidlo se nepřerušuje. Pokud je za svodidlem veřejný chodník, který mimo most 

nepokračuje, provede se přerušení dle obr. 15. Jestliže svodidlo mimo most nepokračuje, 

protáhne se svodidlo za mostu minimálně o 12 m.  
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Obr. 15 – Ocelové svodidlo nepokračující mimo most 
 

3.2.10 Dilatační styk 

Dilatace svodidla souvisí s dilatací mostu v místě mostních závěrů. V místě dilatace 

musí být zajištěna dostatečná únosnost svodidla v tahu i v místě mostního závěru a musí být 

zajištěno svedení vozidla při nárazu. 

Provede se dilatace všech podélných prvků – svodnice, madla, pomocné svodnice, výplně, … 

Nestačí provést dilataci pouze přerušením některého podélného prvku. 

 

3.2.11 Přechod z jednoho svodidla na druhé 

Možné způsoby přechodu z jednoho svodidla na druhé: 

• Přímým spojením splňujícím podmínky ČSN EN 1317-4 
Přechod nabízený jednou firmou, která má široký rozsah svodidel různých úrovní zadržení. 

  

• Přímým spojením nesplňujícím podmínky ČSN EN 1317-4 
Při přechodu svodidel, kdy se úroveň zadržení liší o jednu třídu, není potřeba provádět žádná 

konstrukční opatření. Pokud je při přechodu úroveň zadržení o dvě a více třídy nižší, je 

potřeba provést konstrukční opatření. To se provede ztužením svodidla s nižší úrovní 

zadržení.  

Přechod ocelového svodidla na betonové 

Přechod se provede tak, že je styk mezi svodnicí a betonovým svodidlem šroubovaný. 

Přechodový betonový dílec musí mít takový tvar, aby bylo možné provést zahuštění sloupků 

v přechodové oblasti. Většina výrobců ocelových svodidel dodává speciální přechodový díl, 

kdy se svodnice přišroubuje na boční stěnu betonového svodidla. Přechodový díl levý se 

použije do středního dělícího pásu a pravý na krajnici. 

Někteří výrobci betonových svodidel nabízejí možnost přišroubovat svodnici na ocelový 

plech, ten ale vyčnívá z betonového svodidla a proto je možné tento způsob přechodu použít 

pouze u silnic směrově rozdělených. 
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Obr. 16 – Přechod ocelového svodidla na betonové [http://www.svodidla.cz/d1beton/svodidla02.jpg] 

 

Přechod na svodidlo svodnicového typu jiného výrobce 

Tento druh napojení je možný pouze u svodidel, které mají stejnou výšku horní hrany 

svodnice a jejichž úroveň zadržení se liší nejvýše o jednu třídu, za předpokladu, že výrobce 

přechodový díl z jedné svodnice na druhou nabízí. Vzdálenost sloupků se v místě styku a jeho 

blízkosti neupravují.  Dále je podmínkou souhlas obou výrobců.  

• Přesahem výškových náběhů 
Svodidla se půdorysně míjí, tak aby byly naproti sobě plné výšky obou svodidel. Ve směru 

jízdy v přilehlém pruhu musí být začátek svodidla překryt ukončením svodidla, aby nebylo 

možné na začátek svodidla najet. Směrový odklon se provede cca odklon 1m na délku 30m. 

[17] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [32] [34] 
 

3.3 BETONOVÁ SVODIDLA 

Předepsaný tvar a jiné požadavky se na betonové svodidlo nepředepisují. Jestliže 

svodidlo úspěšně projde nárazovými zkouškami dle ČSN EN 1317-2, získá certifikát na 

základě posouzení shody dle ČSN EN 1317-5, je možné toto svodidlo použít po schválení 

Ministerstvem dopravy. 

Z hlediska pevnosti betonu v tlaku se požaduje minimálně třída betonu C25/30. 

Z hlediska kvality betonu je důležitá trvanlivost ve vztahu k agresivnímu prostředí – 

mrazuvzdornost a odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám. Dle ČSN EN 206-1 jde o 

stupeň agresivity XF4 (prostředí s působením mrazu a CHRL). 

Mezi nejvíce používaná betonová svodidla patří svodidlo „New Jersey“. Název „New 

Jersey“ nese podle místa vzniku tohoto tvaru betonového svodidla. 
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Betonová svodidla se vyrábí jak oboustranná tak jednostranná. Oboustranné svodidlo 

je z obou stran stejné z hlediska příčného řezu. U jednostranného svodidla se rubová strana 

liší od strany vystavené nárazu. Většinou se ale vyrábí betonová svodidla oboustranná, která 

lze použít i jako jednostranná. 

Betonové svodidlo se dá použít i jako zárubní zeď, dojde tak k výraznému ušetření 

záboru pozemku. Ale výrobce nenese odpovědnost za takto použité svodidlo, není totiž 

použito jako silniční záchytný systém. 

 

3.3.1 Výška betonového svodidla 

Minimální výška betonového svodidla je 800 mm. 

Tab. 4 – Minimální výšky betonového svodidla ve středním dělícím pásu 
 

typ svodidla dovolená rychlost minimální výška poznámka 

jedno samostatné 
svodidlo 

≥ 90 km/h 1000 mm - 

dvě souběžná 
svodidla bez zásypu 

≥ 90 km/h 

1000 mm 
vzdálenost mezi líci 

svodidel 2-3 m 

1100 mm 
vzdálenost mezi líci 

svodidel < 2m 

800 mm 
vzdálenost mezi líci 

svodidel > 3m 

dvě souběžná 
svodidla se zásypem 

≥ 90 km/h 

1000 mm 
vzdálenost mezi líci 

svodidel 2-3 m 

1100 mm 
vzdálenost mezi líci 

svodidel < 2m 

 

Obr. 17 – Výška betonového svodidla ve středním dělícím pásu 
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Tab. 5 – Minimální výšky betonového svodidla na mostě 
 

typ svodidla minimální výška poznámka 

na vnějším okraji 
bez chodníků 

1100 mm - 

na vnějším okraji s 
chodníkem 

800 mm doporučeno 1000 mm 

ve středním dělícím 
pásu 

1100 mm šířka zrcadla > 0,25 m 

800 mm jedno samostatné 
nebo dle výšky svodidla v 

silnici 
šířka zrcadla ≤ 0,25 m 

 

 
Obr. 18 – Výška betonového svodidla na mostě 

 

3.3.2 Podklad pod betonovými svodidly 

Betonová svodidla posuvná 

Zde se používá zpevněný podklad, aby se svodidlo po nárazu mohlo posunout. U 

prefabrikovaných svodidel stačí, aby zpevnění bylo na koncích dílce betonového svodidla 

nebo ve dvou místech každého dílce. U monolitických svodidel se provede souvislé zpevnění. 

Podklad se dělá betonový nebo asfaltový. 

 
Obr. 19a – Zpevnění pod betonovými svodidly posuvnými 
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Obr. 19b – Zpevnění pod betonovými svodidly posuvnými 

 

Betonová svodidla neposuvná  

Osazují se v souladu s osazením při nárazových zkouškách. 

 
Obr. 20 – Osazení betonových svodidel neposuvných 

3.3.3 Umístění betonového svodidla v příčném řezu v trase 

Osazení se provádí v souvislosti s volnou šířkou komunikace. U svodidel tvaru New 

Jersey a jim podobná smí do volné šířky zasahovat spodní šikmá část svodidla šířky 0,18 m. U 

místních komunikací s dovolenou rychlosti do 60 km/h smí do volné šířky zasahovat až 

0,50m svodidla v souladu s ČSN 73 6110. Pokud bylo betonové svodidlo zkoušené na zvýšené 

obrubě, osazuje se podle specifikace z nárazových zkoušek. Jestliže bylo zkoušené na rovné 

ploše bez obruby, platí zásada, že ve vzdálenosti menší než 1,40 m od líce svodidla ke zvýšené 

obrubě musí být součet výšky obruby a svislého soklu svodidla menší než 90 mm. Při větší 

výšce hrozí překlopení malých osobních vozidel. 

Při osazení svodidel New Jersey a jim podobných na odvodňovací rigol se požaduje, 

aby celková výška byla maximálně 110 mm. U svodidel jiného tvaru než New Jersey nesmí být 

výška obruby větší jak 70mm a osazení se provede bez jakékoliv úpravy oproti nárazovým 

zkouškám. 

 

Obr. 21 – Svodidlo New Jersey osazené na zvýšené obrubě 
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Maximální příčný sklon, kdy je svodidlo osazeno bez úprav, je 4%. Při větším sklonu 

se provede nesouvislé zpevnění na max. sklon 4%.  

 

Obr. 22 – Betonové svodidlo v příčném sklonu 
 

- v krajnici 

 New Jersey a tvarem jim podobná betonová svodidla se osazují na zvýšenou obrubu, 

tak aby obruba lícovala s okrajem svodidla. Celková výška obruby a soklu svodidla je 60 - 90 

mm. Výška soklu svodidla je z výrobních důvodů minimálně 20 mm. Doporučená výška soklu 

svodidla je 30 – 40 mm a výška obruby 40 – 50 mm.  

 

 

Obr. 23 – Osazení betonového svodidla v krajnici 
 
 

 
 

- ve středním dělícím pásu - jedno samostatné 

Maximální příčný sklon středního dělícího pásu, kdy se nemusí svodidlo upravovat, je 

4%. Při sklonu do 8% je možné svodidlo upravit tak, že se spodní část svodidla „seřízne“. 

Pokud je sklon větší, použijí se dvě svodidla. 
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Obr. 24 – Osazení jednoho samostatného betonového svodidla ve středním dělícím pásu 
 

- ve středním dělícím pásu - dvou svodidel bez zásypu 

 Příčný sklon je vhodný provést v jednom sklonu do 4%. Při větším sklonu se provede 

výškový odskok. Je-li při výškovém odskoku sklon větší než 1:1 a výškový rozdíl je větší než 

600 mm, svodidlo na nižší straně být nemusí. 

Přechod z dvou svodidel na jedno oboustranné se provádí dvěma způsoby, buď 

přesahem, nebo pomocí atypického dílce, obr. 26. Odklon se z hlediska směrového řešení 

provede nejméně 1:20, nebo je-li to možné 1:40. 

 
Obr. 25 – Osazení dvou betonových svodidel ve 
středním dělícím pásu bez zásypu 
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Obr. 26 – Přechod z jednoho svodidla na dvě svodidla 

 
 

- ve středním dělícím pásu – dvou svodidel se zásypem 

 Svodidla se osazují na zpevněný podklad. Zpevnění by mělo sahat min. 0,20 m za rub 

svodidla z důvodu příčného posunu celého systému při nárazu vozidla. 

Příčný sklon je vhodný provést v jednom sklonu do 4%. Při větším sklonu se provede 

výškový odskok. Svodidlo u výškového odskoku, které je položeno níže nemusí mít zpevnění 

za rubem. 

Přechod z dvou betonových svodidel na jedno oboustranné se provádí stejně jako u 

dvou svodidel bez zásypu. 

 

Obr. 27 – Osazení dvou betonových svodidel ve středním dělícím pásu se zásypem 
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3.3.4 Umístění betonového svodidla v příčném řezu na mostě 

- na vnějším okraji 

Osazení se provádí v souvislosti s volnou šířkou jako u svodidel osazených v trase. 

Svodidla tvaru New Jersey a jim podobná smí do volné šířky zasahovat spodní šikmou částí 

svodidla v šířce 0,18 m. U svodidel jiného tvaru než New Jersey nesmí být výška obruby větší 

jak 70mm a osazení se provede bez jakékoliv úpravy oproti nárazovým zkouškám.  

Na vnějším okraji může být osazeno betonové svodidlo posuvné, pokud je 

odzkoušeno dle ČSN EN 1317-2 na úroveň zadržení H4a a H4b a dále pokud jsou osazeny 

takové zámky, aby v případě posunu dílce nespadly z mostu. Pro zamezení posunu dílců na 

římse vlivem dynamických vibrací se mohou především krajní dílce osadit na dodatečné 

osazené trny. 

 

Obr. 28 – Osazení betonového svodidla na vnějším okraji mostu 

 

 

- ve středním dělícím pásu 

 Na mostě ve středním dělícím páse se betonové svodidlo osazuje pomocí jednoho 

nebo dvou svodidel jak je uvedeno na obr. 29.  
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Obr. 29 – Betonové svodidlo ve středním dělícím pásu na mostě 
 

3.3.5 Začátek a konec svodidla, průchod svodidel, odvodňovací otvory 

Začátek a konec svodidla se provádí pomocí náběhových dílců. 

Průchod svodidlem se provádí pomocí průchozího dílce viz. obr. 31. Průchozí dílce se 

osazují u výšky betonového svodidla nad 0,81 m u protihlukových stěn, u hlásek, nebo před a 

za mostem pro průchod na revize mostů. 

 

Obr. 30 – Náběhový dílec 
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Obr. 31 – Průchozí dílec 

 

Betonové svodidlo může být opatřeno odvodňovacími otvory. U prefabrikovaných 

betonových svodidel jsou většinou dva nebo tři otvory o průměru 200 – 600 mm výšky 50 

mm (40 mm je-li snížen dolní sokl svodidla).  

3.3.6 Plná účinnost a minimální délka betonového svodidla 

 Plnou účinnost má svodidlo tam, kde není snížená výška. Na začátku a konci se osazují 

náběhové (koncové) díly, takže se účinnost bere od druhého dílu svodidla. U monolitických 

svodidel je plná účinnost u první řezané spáry, nejméně ale 4 m za začátkem svodidla. 

 Minimální délka vychází ze stability, nezjišťuje se nárazovou zkouškou. Jde o takovou 

délku, aby se při požadované úrovni zadržení betonové svodidlo nepřevrátilo. Minimální 

délka se doporučuje volit větší, než je pro požadovanou úroveň zadržení, z důvodu větších 

skutečných nárazů.  

Tab. 6 – Minimální délky betonových svodidel 
 

  
úroveň zadržení 

N1 až H1 H2 H3 H4a a H4b 

minimální délka betonového svodidla 40 m 50 m 70 m 80 m 

 
Poznámka: Hodnoty minimálních délek jsou stanoveny na základě výpočtů, zkušeností 

z nárazových zkoušek a odborného odhadu. Hodnoty se netýkají betonových svodidel kotvených. 
 

3.3.7 Svodidlo před překážkou, u protihlukové stěny, na přejezdech středních 

dělících pásů 

O umístění svodidla před překážkou se rozhoduje podle příslušných norem ČSN, 

požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků. 
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Obr. 32 – Svodidlo před překážkou u směrově rozdělených a nerozdělených komunikací 

 
 
 

 
 

 
Obr. 33 – Svodidlo před překážkou ve středním dělícím pásu 

 
 
 

 
Obr. 34 – Svodidlo u tísňové hlásky směrově rozdělených komunikací 

 

 
Obr. 35 – Svodidlo u tísňové hlásky směrově nerozdělených komunikací 
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U protihlukové stěny je doporučené osadit svodidlo ve vzdálenosti 0,3 – 0,5 m od 

stěny z důvodu údržby. U protihlukových stěn uzpůsobených jako záchytný systém se před 

stěnu svodidlo neosazuje. 

 

 

 
Obr. 36 – Betonové svodidlo na přejezdu ve středním dělícím pásu 

 
 
 

U komunikací s dovolenou rychlostí ≥ 90 km/h je potřeba zvážit možnost nárazu do 

překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí vozovku před začátkem 

svodidla. Toto může nastat, pokud je za svodidlem zpevněná nebo rovná plocha. V takovém 

případě je doporučená minimální délka svodidla před překážkou bez výškových náběhů 100 

m, maximální délka 200 m. Tuto délku lze zkrátit vhodnou úpravou terénu. 

 

 
 
Obr. 37 – Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím vozidla před svodidlem, je-li za svodidlem zpevněná 

plocha 
 
 

3.3.8 Přerušení svodidla 

Přerušením svodidla se rozumí taková úprava, která zajistí v každém místě silnice 

jeho plnou účinnost.  
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U protihlukových stěn se v místech únikových otvorů svodidlo nepřerušuje. Přerušení 

svodidla se nedoporučuje u silnic s dovolenou rychlostí > 90 km/h, kde je mezera mezi 

svodidly menší než 40 m. 

Obr. 38 – Přerušení svodidla 
 

3.3.9 Pokračování svodidla mimo most 

Pokud svodidlo dále pokračuje, žádné zvláštní úpravy se neprovádí. Jestliže je na 

mostě zřízen nouzový chodník, svodidlo se před ani za mostem nepřerušuje, může být 12 m 

za římsou osazen průchozí díl. Pokud je na mostě veřejný chodník, který dále nepokračuje, 

provede se přerušení dle obr. 37. V případě, že svodidlo mimo most nepokračuje, betonové 

svodidlo se před a za mostem prodlouží o 12 m. 

3.3.10 Dilatační styk 

Dilatace svodidla souvisí s dilatací mostu v místě mostních závěrů. V místě dilatace 

musí být zajištěna dostatečná únosnost svodidla v tahu i v místě mostního závěru a musí být 

zajištěno svedení vozidla při nárazu. 

Dilatační styk může být proveden jako elektrický izolovaný nebo elektrický neizolovaný. 

3.3.11 Přechod z jednoho svodidla na druhé 

Možné způsoby přechodu z jednoho svodidla na druhé: 

• Přímým spojením splňujícím podmínky ČSN EN 1317-4 
Přechod nabízený jednou firmou, která má široký rozsah svodidel různých úrovní zadržení.  

• Přímým spojením nesplňujícím podmínky ČSN EN 1317-4 
Při přechodu svodidel, kdy se úroveň zadržení liší o jednu třídu, není potřeba provádět žádná 

konstrukční opatření. Pokud je při přechodu úroveň zadržení ocelového svodidla o dvě a více 

třídy nižší než betonové svodidlo, je potřeba provést konstrukční opatření. To se provede 

ztužením svodidla s nižší úrovní zadržení. Pokud se ale jedná o přechod z betonového na 

betonové, není potřeba provádět žádná konstrukčních opatření. 

Přechod betonového svodidla na ocelové 

Přechod se provede tak, že je styk mezi svodnicí a betonovým svodidlem šroubovaný. 

Přechodový betonový dílec musí mít takový tvar, aby bylo možné provést zahuštění sloupků 

v přechodové oblasti. Většina výrobců ocelových svodidel dodává speciální přechodový díl, 
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kdy se svodnice přišroubuje na boční stěnu betonového svodidla. Přechodový díl levý se 

použije do středního dělícího pásu a pravý na krajnici. 

Někteří výrobci betonových svodidel nabízejí možnost přišroubovat svodnici na ocelový 

plech, ten ale vyčnívá z betonového svodidla a proto je možné tento způsob přechodu použít 

pouze u silnic směrově rozdělených. 

 Přechod betonového svodidla na betonové jiného výrobce 

Např. při sousedních stavbách budou dodávat svodidlo jiní výrobci. Přechod se provede 

přesahem výškových náběhu. Možnost přechodu lze vyřešit i pomocí atypického dílce, kdy na 

jedné straně bude zámek jednoho výrobce a druhé straně zámek druhého výrobce. Tento 

přechod není vhodný z důvodu vzniku právních sporů. 

• Přesahem výškových náběhů, míjením 
Svodidla se půdorysně míjí, tak aby byly naproti sobě plné výšky obou svodidel. Ve směru 

jízdy v přilehlém pruhu musí být začátek svodidla překryt ukončením svodidla, aby nebylo 

možné na začátek svodidla najet. Směrový odklon se provede cca odklon 1m na délku 30m. 

[18] [30] [31] [35] 

3.4 DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA  

Tento druh svodidel se používá především na různých rekreačních, lesních a místních 

komunikacích a silnicích nižších tříd. 

Dřevoocelové svodidlo může být jednostranné nebo mostní svodidlo. 

Dřevoocelové svodidlo je tvořeno sloupkem z ocelového profilu HEA nebo z dřevěné 

kulatiny s jádrem z ocelového profilu C nebo IPE. Dále je svodidlo opatřeno svodnicí z jedné 

kulatiny nebo dvou půlkulatin s distančním dílem. U mostního svodidla se v horní části ke 

sloupku přišroubuje držák madla. Madlo se skládá z ocelové části z U-profilu a ze dřevěné 

části, která se zasunu do ocelové části. 

 
Obr. 39 – Dřevoocelové mostní svodidlo [http://www.flop-dz.cz/vyroba-a-prodej-svodidla-drevoocelova-svodidla-

t-40-bp-h2/] 
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Tab. 7 – Typy dřevoocelových svodidel 
 

zkratka název 

T18 4M jednostranné svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 

T18 4MS2 jednostranné svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 

T40 4MS2 jednostranné svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 

T40 4MS2 BP jednostranné svodidlo úrovně zadržení H2 pro mosty 

 

3.4.1 Výška dřevoocelového svodidla 

Výška dřevoocelového svodidla se měří od horního okraje svodnice. Podle vzdálenosti 

líce svodidla ke zpevnění se měří buď k přilehlému terénu, nebo ke zpevnění. 

Tab. 8 – Výška dřevoocelového svodidla v trase 
 

typ svodidla 
vodorovná vzdálenost od líce 

svodidla ke zpevnění 
výška svodidla od 

zpevnění 
výška svodidla od 
přilehlého terénu 

T18 4M         
T18 4MS2 

≤ 1500 mm 750 mm 650 - 850 mm 

> 1500 mm - 750 mm 

T40 4MS2 
≤ 1500 mm 850 mm 750 - 950 mm 

> 1500 mm - 850 mm 

 

                
Obr. 40 – Výška dřevoocelového svodidla v trase 

 

Na mostech je výška dřevoocelového svodidla od horního okraje svodnice k vozovce 

850 mm. Při použití zábradelního svodidla se bere výška 1100 mm od madla k vozovce. 

 

 

Obr. 41 – Výška dřevoocelového svodidla na mostě 
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3.4.2 Umístění dřevoocelového svodidla v příčném řezu v trase 

- v krajnici 

Svodidlo nesmí do volné šířky zasahovat žádnou svou částí, s výjimkou svodidla na 

místní komunikaci.  

               

Obr. 42 – Umístění dřevoocelového svodidla v krajnici 
 

 

- ve středním dělícím pásu 

Osazení se provádí dle obrázku. 

 

Obr. 43 – Umístění dřevoocelového svodidla ve středním dělícím pásu 
 

 

3.4.3 Umístění dřevoocelového svodidla v příčném řezu na mostě 

Na vnější okraj mostu nesmí být osazeno zábradelní svodidlo, protože se nedodává 

s výplní. Výška obruby se volí v rozmezí 0 - 70 mm a tvar obruby není definován. 

 

 

Obr. 44 – Umístění dřevoocelového svodidla na mostě 
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3.4.4 Začátek a konec svodidla 

Začátek a konec svodidla musí být z důvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu 

opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země. 

3.4.5 Plná účinnost a minimální délka dřevoocelového svodidla 

Plnou účinnost má svodidlo tam, kde není snížená výška. Má-li být v některém místě 

osazené svodidlo, musí tam být osazené nepřerušené svodidlo plné výšky a v místě před a za 

musí být výškový náběh. 

Do minimální délky se nezapočítávají výškové náběhy. 

Tab. 9 – Minimální délky dřevoocelového svodidla 
 

typ svodidla 
minimální délka svodidla pro rychlost 

≤ 80 km/h > 80 km/h 

T18 4M 40 m - 

T18 4MS2 52 m 80 m 

T40 4MS2 60 m 92 m 

 

3.4.6 Svodidlo před překážkou, u protihlukové stěny 

O umístění svodidla před překážkou se rozhoduje podle příslušných norem ČSN, 

požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků. 

 

a)                     b) 

 

Obr. 45 – Délka dřevoocelového svodidla před překážkou Dmin dle tab. 3.4.5.1: 
a) směrově nerozdělená komunikace – v. překážky ≤ 0,4m + v. překážky > 0,4m a vzdál. od překážky > 3m 

b) jednosměrná komunikace – v. překážky ≤ 0,4m + v. překážky > 0,4m a vzdál. od překážky > 3m 
 

 

Při umístění svodidla u protihlukové stěny rozhoduje požadovaná úroveň zadržení a 

vzdálenost líce svodidla od stěny. U protihlukových stěn uzpůsobených jako záchytný systém 

se před stěnu svodidlo neosazuje. 
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Tab. 10 – Vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny 
 

typ svodidla 
úroveň 

zadržení 

vzdálenost líce 
svodidla od pevné 

překážky 
poznámka 

T18 4M 
N1 1,80 m 

hodnota stanovena 
odborným odhadem 

N2 2,45 m   

T18 4MS2 
N1 1,20 m 

hodnota stanovena 
odborným odhadem 

N2 1,70 m   

T40 4MS2 

N1 0,70 m 
hodnota stanovena 

odborným odhadem 
N2 1,00 m   

H1 1,10 m 
hodnota stanovena 

odborným odhadem 
H2 1,20 m   

T40 4MS2 BP 

N2 1,10 m 
hodnota stanovena 

odborným odhadem 

H1 1,30 m 
hodnota stanovena 

odborným odhadem 
H2 1,50 m   

 
 

3.4.7 Přerušení svodidla 

Přerušením svodidla se rozumí taková úprava, která zajistí v každém místě silnice 

jeho plnou účinnost.  

Přerušení se provede dle TP 203, podle kterého je zajištěna požadovaná úroveň zadržení. 

 

Obr. 46 – Přerušení svodidla 
 

3.4.8 Pokračování svodidla mimo most 

Pokud svodidlo dále pokračuje, žádné zvláštní úpravy se neprovádí. Jestliže je na 

mostě zřízen nouzový chodník, nebo protihluková stěna, svodidlo se před ani za mostem 

nepřerušuje. V případě, že svodidlo mimo most nepokračuje, se provede úprava před a za 

mostem pomocí výškových náběhů. 

 

3.4.9 Dilatační styk 

Dilatace svodidla souvisí s dilatací mostu v místě mostních závěrů. V místě dilatace 

musí být zajištěna dostatečná únosnost svodidla v tahu i v místě mostního závěru a musí být 

zajištěno svedení vozidla při nárazu. 
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Elektrický neizolovaný 

Dilatační pohyb ± 150 mm. Provádí se dilatace svodnice, a pokud je svodidlo opatřeno 

madlem, tak i madla. Dilatace se provede tak, že běžné spojky, které se používají pro svodnice 

a madla jsou ve směru dilatace protaženy a mají oválné otvory. V místě oválného otvoru se na 

spojku navaří krycí ocelový plech tl. 3 mm. Ten je v takovém tvaru, aby se do něj dalo 

zasunout v jednom případě madlo a ve druhém svodnice.  

Elektricky izolovaný 

Dilatační styk elektrický izolovaný se běžně nedělá. 

 

3.4.10 Přechod z jednoho svodidla na druhé 

U dřevoocelových svodidel se přechod provádí pomocí přesahu výškových náběhů. 

Přímé spojení není možné. 

[19] 
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4 METODIKA ZKOUŠEK SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ 

4.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

4.1.1 Specifikace vozidel pro zkoušky 

Pro zkoušení silničních záchytných systémů je dána specifikace zkušebních vozidel. 

Hmotnost vozidla je udána včetně zátěže pro nákladní vozidla (HGV) a maximální zátěž je 

včetně měřícího a záznamového zařízení. Označení S u počtu náprav znamená řízená náprava. 

Tab. 11 – Specifikace vozidel pro zkoušky 
 

TYP VOZIDLA osobní osobní osobní nákladní autobus nákladní nákladní návěs 
                  
                  
HMOTNOST [kg] 

       
  

hmotnost vozidla 825 1 300 1 500 10 000 13 000 16 000 30 000 38 000 
  ± 40 ± 65 ± 75 ± 300 ± 400 ± 500 ± 900 ± 1100 

včetně max. zátěže 100 160 180 - - - - - 

figurína 75 - - - - - - - 

celkem 900 1 300 1 500 10 000 13 000 16 000 30 000 38 000 
  ± 40 ± 65 ± 75 ± 300 ± 400 ± 500 ± 900 ± 1100 
                  
                  
ROZMĚRY [m] 

       
  

mezní odchylka ± 15% 
       

  

rozchod kol (přední a 
zadní) 

1,35 1,40 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

poloměr kola 
(nezatíženého) 

- - - 0,46 0,52 0,52 0,55 0,55 

rozvor kol (nejvzdálenější 
nápravy) 

- - - 4,60 6,50 5,90 6,70 11,25 

počet náprav 1S + 1 1S + 1 1S + 1 1S + 1 1S + 1 1S + 1/2 2S + 2 1S + 3/4 

světlá výška předního 
nárazníku měřená na 
bočném okraji 

- - - 0,58 - 0,58 0,58 0,58 

                  
                  
UMÍSTĚNÍ TĚŽIŠTĚ [m] 

       
  

mezní odchylka ± 10% 
       

  
podélná vzdálenost od 
přední nápravy ± 10% 

0,90 1,10 1,24 2,70 3,80 3,10 4,14 6,20 

boční vzdálenost od 
středové osy vozidla 

± 0,07 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,10 ± 0,10 ± 0,10 ± 0,10 

Výška nad zemí: 
       

  
hmotnost vozidla ± 10% 0,49 0,53 0,53 - - - - - 

zatížení +15% až -5% - - - 1,50 1,40 1,60 1,90 1,90 
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4.1.2 Index prudkosti nárazu (ASI) 

Index prudkosti nárazu ASI určuje míru nebezpečí pro osoby uvnitř vozidla.  

 
Pro zjištění indexu prudkosti nárazu ASI je potřeba znát: 

• mezní hodnoty složek zrychlení podél os karosérie xyz âx, ây, âz  
• složky zrychlení zvoleného bodu P vozidla vypočítané jako průměr doby pohybu 

δ=50ms āx, āy, āz 

Index ASI je funkcí času a vypočítá se následovně: 

ASI(t) = [(āx/âx)² + (āy/ây)² + (āz/âz)²] 1/2 
 

 

Mezní zrychlení pro cestující připoutané bezpečnostními pásy:  

âx = 12 g;  ây = 9 g;  âz = 10 g  (g=9,81ms¯²) 

 

Pro zjištění āx, āy, āz se ve vozidle ve zvoleném bodě P, který je nejblíže těžišti vozidla, 

umístí přístrojové vybavení, které snímá zrychlení ve třech směrech xyz. U dlouhých vozidel 

se zrychlení zjišťuje ve dvou bodech, protože se zrychlení v přední a zadní části vozidla může 

lišit.  

Při měření se získají tři složky zrychlení vozidla, kde jednotkou měření je gravitační 

zrychlení g. Poté se vypočítá počet m vzorků, který je potřebný pro výpočet průměrného 

zrychlení.  Po výpočtu průměrného zrychlení āx, āy, āz se tyto hodnoty spolu s mezními 

hodnotami zrychlení âx, ây, âz dosadí do rovnice ASI(t). 

ASI je bezrozměrná veličina, která je skalární funkcí času a ve zvoleném bodě vozidla má 

kladnou hodnotu. Čím větší je index ASI, tím větší je nebezpečí pro osoby uvnitř vozidla. 

Proto se jako výsledek bere maximální hodnota ASI.  

ASI = max [ASI(t)] 

4.1.3 Měření nárazové rychlosti teoretické hlavy (THIV) a ponárazové zpomalení 

hlavy (PHD) 

Nárazová rychlost teoretické hlavy (THIV) slouží ke stanovení prudkosti nárazu 

cestujícího ve vozidle, které se dostane do střetu se záchytným systémem. Cestující ve vozidle 

je považován za volně pohybující se předmět (hlavu). Při styku vozidla se záchytným 

systémem pokračuje hlava v pohybu, dokud neudeří o vnitřní povrch ve vozidle. 

U ponárazového zpomalení hlavy (PHD) se předpokládá, že hlava po nárazu zůstane 

ve styku s vnitřním povrchem ve vozidle. A tak na hlavu působí stejné úrovně zrychlení jako 

na vozidlo po zbytek kontaktu se záchytným systémem. 
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Při měření je vozidlo vybaveno jedním akcelerometrem pro měření v podélném 

směru, jedním pro boční směr a nepovinně snímačem úhlové rychlosti-rychlostní gyroskop. 

Toto měřící vybavení je umístěno ve zvoleném bodě C, který je nejblíže těžišti vozidla.  

• Nárazová rychlost teoretické hlavy (THIV) 

Než dojde ke střetu vozidla se záchytným systémem lze předpokládat, že vozidlo a teoretická 

hlava se pohybují stejnou rychlostí. Počítá se s tím, že se vozidlo při nárazu pohybuje pouze 

v horizontální rovině.  

Pro výpočet nárazové rychlosti teoretické hlavy se využívají dvě soustavy souřadnic: 

 
Obr. 47 – Základní souřadnicový systém a souřadnicový systém vozidla 
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souřadnice vozidla Cxy: 
C ….. bod vozidla ležící blízko těžiště vozidla 
x ….. podélná osa 
y ….. příčná osa 
x� c ….. zrychlení bodu C ve směru osy x [ms-2] kladný směr ve směru dopředu 
y� c ….. zrychlení bodu C ve směru osy y [ms-2] kladný směr na pravou stranu 

Ψ�  ….. úhel pootočení [rad/s] kladný směr ve směru hodinových ručiček 
 

základní souřadnicový systém 0XY: 
X ….. ve směru rychlosti V0 
0 ….. počáteční pozice k vztaženému bodu C 
Xc(t), Yc(t) ….. souřadnice bodu C (vozidlo) 
Xb(t), Yb(t) ….. souřadnice bodu B (teor. hlava) 
 

Hodnota nárazové rychlosti teoretické hlavy je relativní rychlostí v čase T: 

THIV = [ vx2(T) + vy2(T) ]   [km/h] 

• Ponárazové zpomalení hlavy (PHD) 

Hodnota ponárazového zpomalení hlavy (PHD) se určí jako maximální hodnota výsledného 

zrychlení bodu C a je vypočtená z průměru 10ms měřených složek xc a yc . Pokud jsou <xc> a 

<yc> průměrnými složkami tak: 

PHD = max (<xc>2 + <yc>2)1/2 pro t > T [vyjadřuje se v násobcích g; g=9,81ms-2] 

 

4.1.4 Index deformace kabiny vozidla VCDI (Vehicle Cockpit Deformation Index) 

Tento index byl odvozen z indexu deformace vnitřku kabiny. Na rozdíl od něj index VCDI 

zohledňuje spolu s deformací kabiny i rozsah deformace. 

Index se skládá ze dvou abecedních znaků a sedmi číselných znaků XXabcdefg. 

XX ….. označení místa deformace 

abcdefg ….. označuje změnšení sedmi vnitřních rozměrů v kabině v %  

Tab. 12 – Označení pro rozsah deformace 
 

označení zmenšení vnitřních rozměrů [%] 

0 < 3% 

1 3 – 10% 

2 ≥ 10% 
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Obr. 48 – Označení místa deformace 
 
 

a ….. vzdálenost mezi přístrojovou deskou a horním okrajem zadních sedadel 
b ….. vzdálenost mezi střechou a podlahovým panelem 
c ….. vzdálenost mezi zadními sedadly a panelem motoru 
d ….. vzdálenost mezi nejnižším bodem přístrojové desky a podlahovým panelem 
e ….. šířka vnitřku vozidla 
f ….. vzdálenost mezi nižším okrajem pravého okna a vyšším okrajem levého okna 
g ….. vzdálenost mezi vyšším okrajem pravého okna a nižším okrajem levého okna 

 

[1] [13] [16] 

4.2 ZKOUŠENÍ SVODIDEL A MOSTNÍCH SVODIDEL 

4.2.1 Parametry nárazových zkoušek 

 

Tab. 13 – Parametry nárazových zkoušek 
 

zkouška 
rychlost při nárazu úhel nárazu 

celková hmotnost 
vozidla typ vozidla 

km/h ° kg 

TB 11 100 20 900 osobní 

TB 21 80 8 1 300 osobní 

TB 22 80 15 1 300 osobní 

TB 31 80 20 1 500 osobní 

TB 32 110 20 15 000 osobní 

TB 41 70 8 10 000 nákladní 

TB 42 70 15 10 000 nákladní 

TB 51 70 20 13 000 autobus 

TB 61 80 20 16 000 nákladní 

TB 71 65 20 30 000 nákladní 

TB 81 65 20 38 000 
nákladní            

s návěsem 

AS ….. všechna sedadla  
FS ….. přední sedadla   
BS ….. zadní sedadla   
LS ….. levá sedadla   
PS ….. pravá sedadla 
PF ….. pravé přední sedadlo 
LF ….. levé zadní sedadlo 
PB ….. pravé přední sedadlo 
LB ….. levé zadní sedadlo 
 



46 
 

4.2.2 Úroveň zadržení 

Svodidlo, které je úspěšně odzkoušeno pro danou úroveň zadržení se považuje za 

svodidlo, které splňuje zkušební podmínky nižší úrovně.  

Úrovně L jsou oproti úrovním H rozšířeny o zkoušku TB 32. 

Nízkoúhlová zadržení jsou určena jen pro svodidla dočasná. Ty mohou být, ale zkoušena i pro 

vyšší úrovně zadržení.  

Tab. 14 – Úrovně zadržení 
 

úroveň zadržení požadovaná zkouška 

nízkoúhlové zadržení 

T1     TB 21 

T2     TB 22 

  T3   TB 41 a TB 21 

běžné zadržení 
N1     TB 31 

N2     TB 32 a TB 11 

vyšší zadržení 

  H1   TB 42 a TB 11 

    L1 TB 42 a TB 32 a TB 11 

  H2   TB 51 a TB 11 

    L2 TB 51 a TB 32 a TB 11 

  H3   TB 61 a TB 11 

    L3 TB 61 a TB 32 a TB 11 

velmi vysoké zadržení 

  H4a 
  

TB 71 a TB 11 

  H4b TB 81 a TB 11 

    L4a TB 71 a TB 32 a TB 11 

    L4b TB 81 a TB 32 a TB 11 

 

4.2.3 Prudkost nárazu 

Vyhodnocení indexů prudkosti nárazu ASI a THIV se provádí pouze u osobních 

vozidel. Je-li úroveň prudkosti nárazu A, pak je v neovládatelném vozidle pro cestujícího 

poskytnuta větší bezpečnost.  

Tab. 15 – Úrovně prudkosti nárazu pro osobní vozidla 
 

úroveň prudkosti nárazu hodnoty indexu 

A  ASI ≤ 1,0 

a THIV ≤ 33 km/h B  ASI ≤ 1,4 

C  ASI ≤ 1,9 
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4.2.4 Deformace záchytného systému 

Deformace záchytného systému je charakterizována: 

• Dynamickým průhybem Dm  

• Pracovní šířkou Wm  

• Vychýlením vozidla VIm  

Dynamický průhyb, pracovní šířka a vychýlení vozidla umožňují určit, jak má být svodidlo 

instalováno a dále určují vzdálenost před překážkou tak, aby byla splněna funkce systému. 

Dynamický průhyb Dm – maximální boční dynamické přemístění kteréhokoliv bodu líce 

záchytného systému 

Pracovní šířka Wm – maximální boční vzdálenost mezi kterékoli části na jeho lícní straně 

před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoli části svodidla během nárazu 

Vychýlení vozidla VIm – vyhodnocuje se ze záznamů vysokorychlostních kamer nebo video 

záznamů 

Vychýlení vozidla se provádí pouze pro: 

- nákladní automobil – max. dynamická boční poloha od líce nedeformovaného svodidla 

- autobus – maximální dynamická boční poloha 

Pro získání tříd normalizovaných úrovní se používají normalizované hodnoty. 

Normalizované hodnoty dynamického průhybu, pracovní šířky a vychýlení vozidla se získají 

výpočtem z naměřených hodnot. 

 

Normalizovaný dynamický průhyb: �� =  �� ∗ 
  ��∗(��∗ ��� ��)�
��∗(��∗ ��� ��)�     [m] 

 

Normalizovaná pracovní šířka: �� =  �� +  �(�� −  ��) ∗  
 ��∗(��∗ ��� ��)�
��∗(��∗ ��� ��)��     [m] 

 

Normalizované vychýlení vozidla: ��� =  ��� ∗  
 ��∗(��∗ ��� ��)�
��∗(��∗ ��� ��)�     [m] 

 

Dm změřený maximální dynamický průhyb [m] 
Wm změřená pracovní šířka [m] 
Wu nedeformovaná šířka systému 
VIm změřené vychýlení vozidla [m] 
Mt specifikovaná (normou stanovená) celková hmotnost [kg]; tab. 
Vt specifikovaná (normou stanovená) rychlost [m/s]; tab. 
αt specifikovaný (normou stanovený) úhel [°]; tab. 

Mm změřená celková hmotnost [kg] 
Vm změřená rychlost [m/s] 
αm změřený úhel [°] 
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Obr. 49 – Naměřené hodnoty dynamického průhybu, pracovní šířky a vychýlení vozidla 

 

4.2.5 Umístění antropomorfické zkušební figuríny (ATD) 

Podle ČSN EN 1317-1 musí být antropomorfická zkušební figurína umístěna na 

předním sedadle na straně nárazu a musí být zabezpečena bezpečnostními pásy. 

 

4.2.6 Chování svodidla/mostního svodidla 

Svodidlo musí zadržet vozidlo tak, aniž by došlo úplnému zničení jakýchkoliv 

základních podélných prvků svodidla. Pokud se při zkoušce oddělí část svodidla s hmotností ≥ 
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2kg musí být řádně popsána. Žádná část svodidla nesmí proniknout do kabiny cestujícího ve 

vozidle, mohla by totiž způsobit vážná zranění a tato možnost se nepřipouští. Základy a 

upevnění se musí chovat podle návrhu svodidla/mostního svodidla. 

 

4.2.7 Chování vozidla při zkoušce 

Při průběhu zkoušky se nesmí více jak jedno kolo vozidla dostat za svodidlo a dále se 

nesmí vozidlo převrátit (ani se převrátit na bok). Pokud se zkouší těžké nákladní automobily 

(HGVs), nesmí se více jak 5% hmotnosti nákladu oddělit v průběhu zkoušky do doby než 

vozidlo opustí výjezdovou plochu. 

Rozměry výjezdové plochy jsou definovány pro osobní vozidla a dále pro jiná vozidla. 

Tab. 16 – Rozměry výjezdové plochy 
 

typ vozidla A B 

osobní vozidla 2,2 m 10,0 m 

jiná vozidla 4,4 m 20,0 m 

 

 
 
 
 
 

Obr. 50 – Výjezdová plocha 

 

4.2.8 Deformace vozidla při zkoušce 

Při zkoušce se vyhodnocuje i deformace interiéru vozidla pomocí indexu VCDI – index 

deformace kabiny vozidla. 

 

 

 

 

1 ... „vyhovuje“ 

2 … „nevyhovuje“ 

3 … stopy kol 

4 … A + šířka vozidla + 16% délky vozidla 

B … vzdálenost od posledního bodu P 

6 … počáteční lícní plocha svodidla 

7 … bod P 

8 … prohnutý tvar svodidla 
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Tab. 17 – Parametry pro zkoušky svodidla 

 

úroveň zadržení 

PARAMETRY 

chování 
svodidla/mostního 
svodidla a vozidla 

úroveň 
prudkosti 

nárazu ASI-
THIV 

deformace 
vozidla VCDI 

deformace 
svodidla/mostního 

svodidla 

T1 TB 21 TB 21 TB 21 TB 21 

T2 TB 22 TB 22 TB 22 TB 22 

T3 TB 41 + TB 21 TB 21 TB 21 TB 41 + TB 21 

N1 TB 31 TB 31 TB 31 TB 31 

N2 TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 

H1 TB 42 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 42 + TB 11 

H2 TB 51 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 51 + TB 11 

H3 TB 61 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 61 + TB 11 

H4a TB 71 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 71 + TB 11 

H4b TB 81 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 81 + TB 11 

L1 TB 42 + TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 42 + TB 32 + TB 11 

L2 TB 51 + TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 51 + TB 32 + TB 11 

L3 TB 61 + TB 32 + TB 11  TB 32 + TB 11  TB 32 + TB 11 TB 61 + TB 32 + TB 11 

L4a TB 71 + TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 71 + TB 32 + TB 11 

L4b TB 81 + TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11 TB 81 + TB 32 + TB 11 

 

[1] [2] [13] [16] 
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4.3 ZKOUŠENÍ KONCOVÝCH A PŘECHODOVÝCH ČÁSTÍ 

4.3.1 Koncová část 

4.3.1.1 Parametry nárazových zkoušek a funkční třídy 

Tab. 18 – Parametry nárazových zkoušek pro koncové části 
 

funkční 
třída 

poloha zkouška náraz  
dráha 

vozidla 
hmotnost 

vozidla [kg] 

rychlost 
vozidla 
[km/h] 

P1 A TT 2.1.80 
čelně, příčně posunut 
o 1/4 šířky vozidla k 

vozovce 
2 900 80 

P2 A 
U 

TT 2.1.80 
čelně, příčně posunut 
o 1/4 šířky vozidla k 

vozovce 
2 900 80 

TT 4.2.80 bočně, 15°, 2/3L 4 1300 80 

D TT 5.1.80 bočně, 165°, 1/2L 5 900 80 

P3 A 
U 

TT 2.1.100 
čelně, příčně posunut 
o 1/4 šířky vozidla k 

vozovce 
2 900 100 

TT 1.2.100 čelně na střed 1 1300 100 

TT 4.2.100 bočně, 15°, 2/3L 4 1300 100 

D TT 5.1.100 bočně, 165°, 1/2L 5 900 100 

P4 A 
U 

TT 2.1.100 
čelně, příčně posunut 
o 1/4 šířky vozidla k 

vozovce 
2 900 100 

TT 1.3.110 čelně na střed 1 1500 110 

TT 4.3.110 bočně, 15°, 2/3L 4 1500 110 

D TT 5.1.100 bočně, 165°, 1/2L 5 900 100 
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1 … dráha vozidla 1  1 … svodidlo 

2 … dráha vozidla 2  2 … koncová část svodidla 

4 … dráha vozidla 4  3 … ½ šířky vozidla 

5 … dráha vozidla 5  4 … ¼ šířky vozidla 

Obr. 51 – Dráhy vozidel pro dva alternativní tvary koncové části svodidla 
 

 

4.3.1.2 Prudkost nárazu 

Vyhodnocení indexů prudkosti nárazu ASI, THIV a PHD se provádí pouze u osobních 

vozidel. Je-li úroveň prudkosti nárazu A, pak je v neovládatelném vozidlo pro cestujícího 

poskytnuta větší bezpečnost.  

Tab. 19 – Úrovně prudkosti nárazu pro koncové části 
 

úroveň prudkosti nárazu hodnoty indexu 

A  ASI ≤ 1,0 

PHD ≤ 20g 

THIV ≤ 44 km/h zkoušky 1, 2 

THIV ≤ 33 km/h zkoušky 4, 5 

B 1,0 < ASI ≤ 1,4 
THIV ≤ 44 km/h zkoušky 1, 2 

THIV ≤ 33 km/h zkoušky 4, 5 

 

4.3.1.3 Boční posunutí koncové části svodidla 

Trvalé boční posunutí se měří kolmo k lícní ploše svodidla. Tato hodnota se 

zaznamená do protokolu o zkoušce. 
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Obr. 52 – Zóny trvalého bočního posunutí koncové části svodidla (vzdálenosti Da a Dd jsou znázorněny 
přímkami Aa a Ad) 

 
 

Pro splnění třídy x nebo y musí koncová část svodidla při všech požadovaných 

zkouškách zůstat ve vzdálenostech Da a Dd od lícní plochy svodidla. 

Tab. 20 – Zóny trvalého bočního posunutí koncové části svodidla 
 

kód třídy posunutí [m] 

x 

1 

Da 

0,5 

2 1,5 

3 3,0 

y 

1 

Dd 

1,0 

2 2,0 

3 3,5 

4 > 3,5 
 

 

4.3.1.4 Chování koncové části svodidla 

Žádná hlavní část koncové části se nesmí při zkoušce zcela oddělit a dostat se mimo 

zónu trvalého bočního posunutí. Žádná část koncové části svodidla nesmí proniknout do 

kabiny cestujícího ve vozidle, mohla by totiž způsobit vážná zranění a tato možnost se 

nepřipouští.  

4.3.1.5 Chování zkušebního vozidla 

Vozidlo se nesmí převrátit. Mírná příčná a podélná kymácení a otáčení kolem svislé 

osy vozidla jsou přípustné. U funkční skupiny P1 je přípustné položení vozidla na stranu.  

Výjezdová plocha je určena: 

- čárou odrazu F, kolmou k lícní ploše svodidla, 6m před čelem koncové části 

- bočními čarami A a D, rovnoběžnými s lícní plochou svodidla, ve vzdálenostech Za a Zd; čára 

R - kolmá k lícní ploše svodidla, na konci koncové části určuje konec čar A a D 
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1 … odrazová strana   4 … konec koncové části svodidla 

2 … nárazová strana   F … čára odrazu 

3 … lícní strana svodidla 

Obr. 53 – Výjezdová plocha 
 

 
Tab. 21 – Výjezdová plocha 

 

dráha vozidla kontrolní čáry výjezdové plochy 

1,2 F, A, D 

4,5 A 
 

 
Tab. 22 – Rozměry výjezdové plochy Za a Zd 

 

třídy Z nárazová strana Za [m] odrazová strana Zd [m] 

Z1 4 4 

Z2 6 6 

Z3 4 bez omezení 

Z4 6 bez omezení 
 
 

4.3.2 Přechodová část 

4.3.2.1 Parametry nárazových zkoušek a funkční třídy 

Parametry nárazových zkoušek, úroveň zadržení, prudkost nárazu, pracovní šířka, 

dynamický průhyb, chování vozidla a chování svodidla je pro zkoušení přechodové části 

stejné jako pro zkoušení svodidel/mostních svodidel. Při zkoušení přechodové části se navíc 

zjišťuje demontovatelná část svodidla a kritický náraz. 

Úroveň zadržení přechodové části nesmí být nižší než úroveň zadržení dvou 

spojovaných svodidel. Dále nesmí být větší pracovní šířka přechodové části než pracovní 

šířka dvou spojovaných svodidel. 
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4.3.2.2 Demontovatelná část svodidla 

Demontovatelná část svodidla  ≤ 40 m, se zkouší se jako samostatná přechodová část 

svodidla. Pokud je délka demontovatelné části svodidla  > 40 m, považuje se toto za 

samostatné svodidlo spojené s běžným svodidlem s dvěma přechodovými částmi. Takové 

svodidlo musí být podrobeno oběma zkouškám. Pokud je délka > 40 m a ≤ 70m musí se 

demontovatelná část svodidla zkoušet jako celek, včetně obou instalovaných přechodových 

částí. Zároveň musí být bod nárazu v 1/3 délky tohoto celku a tím je možné vynechat zkoušku 

TB 11. 

Úroveň zadržení demontovatelné části svodidla může být nižší než je úroveň zadržení 

svodidla, pracovní šířka může být o jednu třídu vyšší. 

4.3.2.3 Kritický náraz 

Každá přechodová část svodidla musí úspěšně projít dvěma zkouškami. Jedna se 

provádí lehkým (osobním) vozidlem pro zjištění prudkosti nárazu a druhá těžkým 

(nákladním) vozidlem pro zjištění maximální úrovně zadržení. Volí se vždy nejkritičtější směr 

nárazu a bod nárazu. 

Nejkritičtější směr dráhy vozidla je od poddajnějšího svodidla k tužšímu, tj. od 

svodidla s nižší úrovni zadržení ke svodidlu s vyšší úrovní zadržení, ale s menším 

dynamickým průhybem. 

Nejkritičtější bod nárazu je pro lehká vozidla ve vzdálenosti ¾ délky přechodové části 

od začátku přechodové části svodidla ve směru dráhy vozidla. 

 

 

O každé zkoušce se vyhotovuje zkušební protokol. Vzor zkušebního protokolu je 

uveden v příloze č. 1. 

Před zkouškou je výrobcem dána zkušební délka svodidla. Tato délka musí být 

navržena tak, aby při zkoušce osobním automobilem byla prokázána maximální prudkost 

nárazu a při zkoušce nákladním automobilem maximální dynamický průhyb. 

Dále musí být výrobcem stanoveno koncové kotvení, jelikož toto kotvení není součástí 

záchytného systému, slouží pouze ke zkoušce. Koncové kotvení nesmí omezovat maximální 

boční průhyb svodidla. 

Při zkoušení předpjatých systémů (lanová svodidla) se napětí nastavuje: 

lehké osobní automobily – napětí nastaveno jako při teplotě -10°C 

nákladní automobily – napětí nastaveno jako při teplotě +30°C 

úroveň zadržení zkoušená jednou zkouškou – napětí nastaveno jako při teplotě 0°C 

další napětí jsou uvedena výrobcem 
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Bod nárazu se volí tak, aby byly prokázány co nejhorší zkušební podmínky. Tento bod volí 

zkušebna a nachází se zhruba v ⅓ instalační délky. Pokud se zkušebna rozhodne zvolit jiný 

bod, musí to být odůvodněno v protokolu o zkoušce. 

[1] [2] [4] [13] [16] 

4.4 UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH 

Z hlediska Zákona a NV se svodidla dělí na svodidla jako výrobky, která se nazývají 

„schválená“ a svodidla jako kusová výroba, která se nazývají „jiná“. 

„Schválená“ svodidla – silniční záchytné systémy pro opakované používání na pozemních 

komunikacích. Platí pro ně normy ČSN EN 1317-1, ČSN EN 1317-2 , ČSN EN 1317-5. Podléhají 

povinnému posuzování shody autorizovanou osobou (AO) a schválení Ministerstvem 

dopravy.  

 „Jiná“ svodidla – silniční záchytné systémy patřící mezi kusovou výrobu. Nejedná se o 

výrobek, který je nabízen na trhu, jde o individuální výrobu podle projektové dokumentace. 

Nevztahují se na ně normy ČSN 1317-2 a ČSN EN 1317-5.  

„Jiné“ svodidlo je dovoleno navrhovat pouze na mostech a to v odůvodněných případech a 

jeho použití musí být řádně zdůvodněno. Projektují se jako nosné konstrukce pro jeden určitý 

stavební objekt. Musí být na ně zpracována výkresová dokumentace a statický (nebo 

simulační) výpočet. 

 

Uvádění „schválených“ svodidel na trh probíhá ve dvou krocích: 

• Schvalování (povolení k používání) svodidla ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. 
jako silničního záchytného systému. Schvalování provádí MD a jeho výsledkem je 
schvalovací protokol. 

• Posuzování shody svodidla podle Zákona a NV. Výsledkem posouzení shody je 
certifikát výrobku, na základě kterého výrobce nebo dovozce vydá prohlášení o 
shodě. 

„Jiné“ svodidlo se na trh ve smyslu nabízení výrobku neuvádí. Nepodléhá požadavkům MD. 

Posouzení o shodě se provádí dle §9 NV. 

 

4.4.1 Schvalování svodidla Ministerstvem dopravy 

Účelem schvalovacího procesu je zjistit do jaké míry je svodidlo kompatibilní s 

návrhovými normami pro silnice a mosty a stanovit omezující podmínky pro jeho použití. I 

když svodidlo úspěšně prošlo nárazovými zkouškami a bylo certifikováno, nemusí být vždy 

použito na PK v ČR. Svodidlo musí mít nejen požadovanou úroveň zadržení, ale jeho 
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dynamický průhyb musí být kompatibilní s šířkou krajnice dle ČSN 73 6101 a pracovní šířka s 

šířkou středních dělicích pásů. 

Pokud MD svodidlo schválí, vydá žadateli schvalovací protokol, který je na dobu 

neurčitou. Před vydáním schvalovacího protokolu musí být zpracovány a schváleny TPV. 

Pokud nejsou TPV před vydáním schvalovacího protokolu zpracovány, vydá MD žadateli 

schvalovací protokol na dobu určitou (většinou 1 rok). 

 

4.4.2 Posouzení shody 

Dle Zákona a NV jsou silniční záchytné systémy, kam svodidla patří, „stanovenými“ 

výrobky. „Stanovený“ výrobek je takový výrobek, jehož vlastnosti mohou ovlivnit alespoň 

jeden ze šesti základních požadavků:   

1 Mechanická odolnost a stabilita  

2 Požární bezpečnost  

3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

4 Bezpečnost při používání  

5 Ochrana proti hluku  

6 Úspora energie a ochrana tepla 

 

Posuzování shody „schválených“ svodidel 

Pro „schválená“ svodidla se předepisuje postup posuzování shody dle §5a NV. 

Posuzování shody provádí autorizovaná osoba na základě harmonizované normy ČSN EN 

1317-5. Výsledkem je certifikát výrobku. Na základě certifikátu výrobku výrobce nebo 

dovozce vystaví „prohlášení o shodě“. Po vydání prohlášení o shodě je dovoleno, aby výrobce 

nebo dovozce svodidlo nabízel na trhu. 

 

Posuzování shody „jiných“ svodidel 

Posuzování shody „jiných“ svodidel se provádí dle §9 NV. Výrobce tedy musí požádat 

autorizovanou osobu o vydání stavebně technického osvědčení (STO).  Po jeho vydání 

výrobce posoudí, zda vlastnosti vyráběného svodidla odpovídají požadavkům STO. Z hlediska 

únosnosti je základním požadavkem pro „jiné“ svodidlo statický výpočet. Kromě toho musí 

výrobce „jiného“ svodidla doložit posouzení shody jednotlivých prvků a komponentů, které 

jsou „stanovenými výrobky“ (např. beton, ocel). 

[5] [13] [16] 

 

 

 



58 
 

5 LANOVÁ SVODIDLA A ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ 

 

Lanová svodidla jsou v zahraničí používanější než v České republice. V některých 

zemích dokonce nutí Státní správa používat na novostavbách dálnic svodidla lanová, 

betonová i ocelová pásnicového typu a to vždy podle bezpečnostně nejvýhodnějšího. Mezi 

státy, kde se používají lanová svodidla, patří Velká Británie, Švédsko, Norsko.  

Ze zahraničních zkušeností z mnoha zemí je možné usoudit, že lanová svodidla jsou 

velmi vhodná pro použití ve středním dělícím páse na rychlostních komunikacích a dálnicích.  

Například ve Skandinávii, která je známa vysokou pozorností k bezpečnosti na 

silnicích, jsou v posledních letech na novostavbách dálnic a rychlostních komunikací 

instalována do středního dělícího pásu téměř výhradně lanová svodidla, doplněné 

betonovými. 

Ve Velké Británii se uvažuje o umístění lanových svodidel do středu vozovky na 

extravilánových komunikacích, díky kterým by došlo ke snížení čelních srážek, jako je tomu 

ve Švédsku a Nizozemsku.  Zde jsou dvoupruhové komunikace šířky 11,5m ve středu vozovky 

doplňovány lanovými svodidly. A tak je možné vytvořit třípruhovou komunikaci s tím, že se 

kapacita komunikace zvýší. Aby lanová svodidla plnila svůj účel, musí být šířka středního 

dělícího pásu přizpůsobena pracovní šířce svodidla. 

[14] [15] [29] [51] [52] [53] 

 
 

Obr. 54 – Lanová svodidla ve středním dělícím pásu na komunikaci A30 ve Velké Británii [48] 
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6 LANOVÁ SVODIDLA A JEJICH POUŽITÍ V ČR, METODIKA, 

NAVRHOVÁNÍ 

Lanové svodidlo se stává ze tří nebo čtyř lan, které jsou podporovány ocelovými 

sloupky v osové vzdálenosti 3,20m (osová vzdálenost se v některých případech mění). 

Sloupky mají nahoře vybrání, kde je umístěno jedno nebo dvě lana. Na bocích jsou sloupky 

opatřeny háky pro vedení zbylých lan, která se půdorysně proplétají mezi sousedními 

sloupky. Lana ale nejsou ke sloupkům připevněna. Lana jsou spletena ze tří pramenů po 

sedmi drátech. Každý drát přenese na mezi přetržení sílu větší než 10kN. Na koncích jsou 

lana ukotvena pomocí kotevních bloků z betonu. 

Při nárazu se lana zatlačí do karosérie vozidla a vysouvají se ze sloupků. Sloupky 

vlivem malé tuhosti ve směru nárazu jsou vozidlem přejety. Když dojde k rovnováze mezi 

příčnou silou, kterou vozidlo působí na svodidlo a silou, kterou působí lana zpět na vozidlo, 

začnou lana vracet vozidlo zpět do vozovky.  

Lanová svodidla se v současné době používají ve dvou stupních zadržení a to H1 

(vyšší stupeň) a N2 (nižší stupeň). 

 

Výhody lanových svodidel: 

- nízká hodnota indexu prudkosti nárazu ASI 

- svodidlo koná svou funkci i při těžším nárazu, než jaký bylo odzkoušeno 

- jednoduchá údržba (stačí kontrola napínacích spojek lan a stav kotevních bloků) 

- levné a jednoduché opravy 

 

Lanové svodidlo nelze použít: 

- kde by délka svodidla v plné výšce byla menší než 24 m 

- ve směrových obloucích o poloměru menším než 200 m 

- ve výškových polnicových obloucích o poloměru menším než 3000 m 

- ve SDP šířky menší než 3 m, pokud chceme zachovat vzdálenost 2,4 m 

- ve SDP šířky menší než 2,75 m, při osové vzdálenosti sloupků 1,2 m 

- ve SDP šířky menší než 2,4 m, při osové vzdálenosti sloupků 1 m 

- v kombinaci s obrubníkem výšky větší než 110 mm (vzdálenost hrany obruby od líce 

svodidla menší než 1,5 m, při vzdálenosti 1,5 m a větší může být výška obrubníku větší než 

110 mm) 

- svodidlo nesmí být připojeno k žádnému jinému svodidlu, ani k zábradelnímu 
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6.1 Výška lanového svodidla 

Výška lanového svodidla je pro horní lana 0,585 m a pro spodní lana 0,490 m. Podle 

vzdálenosti líce svodidla ke zpevnění se měří buď k přilehlému terénu, nebo ke zpevnění. Při 

vzdálenosti líce svodidla ke zpevnění < 1500 mm se bere výška ke zpevnění, při vzdálenosti ≥ 

1500 mm se bere k přilehlému terénu. 

 

 

Obr. 55 – Výška lanového svodidla 
 

 

6.2 Umístění lanového svodidla v příčném řezu v trase 

Lanové svodidlo nesmí žádnou částí zasahovat do volné šířky silnice s výjimkou 

místních komunikací. Pokud je to možné, je lepší osazovat svodidlo dále od volné šířky. Ve 

středním dělícím pásu je vhodné svodidlo osazovat do osy pásu. 

 
 

Obr. 56 – Umístění lanového svodidla na vnějším okraji silnice 
 



61 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Obr. 57 – Umístění lanového svodidla ve středním dělícím pásu 
 

 

6.3 Umístění lanového svodidla v příčném řezu na mostě 

Při osazení lanového svodidla na vnějším okraji mostu s chodníkem, musí být 

vzdálenost mezi svodidlem a zábradlím min. 1,50 m a vzdálenost sloupků musí být po 1,20 m. 

Svodidlo se používá v kombinaci s obrubníkem s výškou max. 110 mm. Lanové svodidlo nelze 

doplnit nástavci a tak nemůže být použito jako zábradelní svodidlo na vnějším okraji bez 

chodníků.  
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Obr. 58 – Umístění lanového svodidla na okraji mostu 
 

Ve středním dělícím pásu se lanové svodidlo nejčastěji vede v ose pásu. V případě, že 

je most dělený a podélná spára je symetrická, provede se odsun lanového svodidla o tolik, aby 

bylo možné zakotvit sloupky. Nebo se osadí dvě souběžná lanová svodidla. 
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Obr. 59 – Umístění lanového svodidla ve středním dělícím pásu na mostě 
 

6.4 Plná účinnost a minimální délka lanového svodidla 

Plná účinnost se bere od místa, kde mají všechny lana plnou výšku. Plná účinnost 

lanového svodidla je v místě, kde mají všechna lana plnou výšku.  

Minimální délka svodidla při plné výšce je 24 m. 

 
Obr. 60 – Minimální délka lanového svodidla 

 

6.5 Svodidlo před překážkou, u protihlukové stěny, na přejezdech 

středních dělících pásů 

O umístění svodidla před překážkou se rozhoduje podle příslušných norem ČSN, 

požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků. 

U směrově rozdělených komunikací je minimální délka lanového svodidla před 

překážkou 30m a za překážkou 7,5m. U směrově nerozdělených je minimální délka před i za 

překážkou 30m. Na těchto minimálních délkách se upravuje osová vzdálenost sloupků, podle 

toho jaká je vzdálenost líce svodidla k překážce.  

Obr. 61 – Lanové svodidlo před překážkou 
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Tab. 23 – Osová vzdálenost sloupku ve vztahu k vzdálenosti líce svodidla k překážce 
 

vzdálenost líce svodidla 
od překážky 

osová vzdálenost 
sloupků 

1,20 - 1,30 m 1,00 m 

1,31 - 1,49 m 1,20 m 

≥ 1,50 m 3,20 m 

 
 

 
 

Obr. 62 – Lanové svodidlo před překážkou ve středním dělícím pásu 
 
 
 
a) 

 
 
 
b) 

 
 

Obr. 63 – Lanové svodidlo u tísňové hlásky a) směrově rozdělená; b) směrově nerozdělená komunikace 
 
 

U protihlukové stěny musí být vzdálenost líce svodidla ke stěně minimálně 1,50 m.  

U protihlukových stěn uzpůsobených jako záchytný systém se před stěnu svodidlo neosazuje. 
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Na přejezdu středního dělícího pásu, kde je betonové svodidlo úhlopříčně osazeno, se 

lanové svodidlo na koncích zakotví. V případě, že je lanové svodidlo použito na přejezdu 

středního dělícího pásu, se sloupky volně zasunou do kapes základu a tak je možné svodidlo 

rychle demontovat bez zásahu do přejezdu. 

 

6.6 Přerušení svodidla, směrový odklon svodidla 

Přerušením svodidla se rozumí taková úprava, která zajistí v každém místě silnice 

jeho plnou účinnost. Přerušení se provede pomocí přesahu. U protihlukových stěn se 

v místech únikových otvorů svodidlo nepřerušuje. 

Obr. 64 – Přerušení lanového svodidla 

 

V případě, kdy je potřeba svodidlo odklonit se provede směrový odklon. Ten se 

provede v odklonu 1:16 nebo mírnějším. Osová vzdálenost sloupků je 2,4m. V případě 

strmějšího odklonu než je 1:16 je osová vzdálenost 1,2m. Směrový odklon se většinou 

používá při přerušení svodidla, při přechodu na jiné svodidlo nebo při umístění překážky ve 

středním dělícím pásu. 

 

6.7 Pokračovaní svodidla mimo most 

Pokud svodidlo dále pokračuje, žádné zvláštní úpravy se neprovádí. Jestliže je na 

mostě zřízen chodník, který dále pokračuje nebo protihluková stěna, svodidlo se před ani za 

mostem nepřerušuje. V případě, že chodník je zřízen jen na mostě, provede se úprava dle obr. 

63. V případě, že svodidlo mimo most nepokračuje, se provede úprava podle obr. 64. 

Obr. 65 – Úprava svodidlo pokračujícího mimo most 
 



66 
 

 
Obr. 66 – Úprava svodidla nepokračujícího mimo most 

 
 

6.8 Dilatační styk 

Dilatace se neprovádí, jelikož lana se sloupky nejsou propojena. 

6.9 Kotvení sloupků 

Možné způsoby kotvení sloupků na mostě: 

Zabetonování sloupků do kapes v římse 

Jedná se o nejlevnější a nejjednodušší řešení. Při opravách se deformovaný sloupek upálí a 

v římse odvrtá. Nový sloupek se poté zabetonuje. 

Zasunutí sloupků do předem zabetonovaných, speciálně tvarovaných profilů 

V tomto případě se zdeformovaný sloupek z tvarovaného profilu ručně vytáhne a zasune se 

nový sloupek. 

Přišroubování sloupků k předem osazeným kotevním šroubům, dodatečně na hmoždinky 

 

6.10 Přechod z jednoho svodidla na druhé 

Přechod lanového svodidla na svodidlo ocelové nebo betonové je možné provést 

pouze míjením svodidel, jelikož lanové svodidlo nesmí být s ocelovým nebo betonovým 

svodidlem spojeno. 

[14] [15] [29] 
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7 ÚSEK R48 NOVÝ JIČÍN-PŘÍBOR, HODNOCENÍ STAVU 

7.1 KOMUNIKACE R48 A ÚSEK NOVÝ JIČÍN - PŘÍBOR 

Základní informace o komunikaci R48 

- délka komunikace: 75,252 km 

 v provozu:  36,133 km (včetně obchvatu Českého Těšína 5,140 km) 

- intenzity:  plánovaná max. 25 tis. aut./24 h 

max. 19 tis. aut./24 h u Příbora(2010) 

střed. 15 tis. aut./24 h (2010) 

min. 9 tis. aut./24 h MÚK s I/11(2010)                                                                     [49] 

Rychlostní komunikace R48 se nachází v Moravskoslezském kraji a prochází po jižním 

okraji Ostravské aglomerace. Tato komunikace spojuje důležitá centra, a to Nový Jičín, Příbor, 

Frýdek-Místek s Českým Těšínem a Polskem, kde na ni navazuje polská rychlostní 

komunikace S1. 

V minulosti byla tato komunikace páteřní osou Ostravské aglomerace. Po dokončení a 

zprovoznění celé ostravské části dálnice D1 dopravní význam komunikace R48 poklesl. Dnes 

komunikace R48 doplňuje dálnici D1. 

Rychlostní komunikace R48 je významná i z mezinárodního hlediska. Vede po ni 

mezinárodní silnice E462, která spojuje Vídeň, Brno, Krakov přes hraniční přechod Chotěbuz, 

a tak tvoří hlavní silniční tah do Polska.  

 
 

Obr. 67 – Mapa s vyznačenou rychlostní komunikací R48 [41] 
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Historie výstavby komunikace R48 

Historie výstavby komunikace R48 sahá do dubna 1963, kdy byla vládou vymezena 

silnice I/48 jako součást hlavní sítě, která byla navržena k přestavbě. O deset let později tj. 

roku 1973 byl zprovozněn první čtyřpruhový úsek Nový Jičín-Příbor. Úsek byl vystavěn jako 

směrově nedělený čtyřpruh, tzn. bez jakékoliv zábrany ve středním dělícím pásu. O tři roky 

později, tj. v roce 1976 byl zprovozněn další úsek Bělotín-Polom. Začátkem 80. let byl uveden 

do provozu obchvat Nového Jičína. V roce 1993 byl zprovozněn úsek Polom-Starý Jičín, a tak 

byl propojen Bělotín s Novým Jičínem čtyřpruhovou komunikací.  Na konci 80. let se začal 

budovat obchvat Příbora, který byl v provozu od roku 1991. Poslední úsek Příbor-Rychaltice, 

který byl vystavěn jako směrově nedělený čtyřpruh, byl uveden do provozu v roce 1995. 

Celková délka směrově neděleného čtyřpruhu v úseku Bělotín-Rychaltice dosáhla 34 km. 

Po roce 1990 se od výstavby směrově nedělených čtyřpruhů upustilo a začala 

výstavba klasických směrově dělených čtyřpruhů. Stavby, které ale byly vyprojektovány jako 

směrově nedělený čtyřpruh, se takto dostavěly. 

Po roce 1989 došlo k velkému nárůstu nákladní dopravy a na hraničním přechodu 

Chotěbuz vznikaly dlouhé kolony aut čekajících na celní odbavení. První stavbou směrově 

děleného čtyřpruhu se tedy stala první část obchvatu Českého Těšína v provozu roku 1997. 

Další stavbou v roce 2000 byla MÚK Rychaltice. V roce 2004 byla zprovozněna druhá část 

obchvatu Českého Těšína a dále úsek Frýdek-Místek – Dobrá. Na úsek Frýdek-Místek – Dobrá 

byl v roce 2006 navázán úsek Dobrá – Tošanovice a o rok později byl dokončen úsek 

Tošanovice – Český Těšín. 

K úplnému dokončení rychlostní komunikace R48 chybí dostavět obchvat Frýdku-

Místku a nejstarší úseky, postaveny jako směrově nedělené čtyřpruhy, přestavět na směrově 

dělené čtyřpruhy z hlediska bezpečnosti a dopravního významu. Na úseku Nový Jičín – Příbor 

byla v letech 2002-2003 instalována lanová svodidla z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu.  

[37][41][42] 

Základní informace o úseku Nový Jičín - Příbor 

- ZÚ: 20,388 km KÚ: 29,413 km 

- kraj: Moravskoslezký 

- katastrální území: Šenov u Nového Jičína [707546], Nový Jičín-Dolní předměstí [707465], 

Rybí [743828], Libhošť [682683], Sedlnice [747009], Příbor [735329]  

- kategorie komunikace: S15/100 (bez zpevněných krajnic) 

- nesplňuje ČSN 73 6101 (v budoucnu kategorie komunikace R25,5/120) 

- lanová svodidla byla instalována: km 20,4 – 21,6 v září 2003   

km 21,6 – 29,4 v prosinci 2002 

- povrch vozovky: živice                    [37][41][42] 
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Obr. 68 – Mapa s vyznačeným zájmovým úsekem [41] 

 

 

 
Obr. 69 – Začátek a konec úseku [41] 

 

 

ZÚ  20,388km 

KÚ  29,413km 
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7.2 LANOVÁ SVODIDLA V TRASE V ÚSEKU R48, POPIS STAVU, 

HODNOCENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD 

Úsek komunikace R48 Nový Jičín – Příbor se ZÚ 20,388 km a KÚ 29,413 km je 

rozdělen na tři mezikřižovatkové úseky. Mezikřižovatkové úseky nesou podle celostátního 

sčítání dopravy označení 7-1508 (km 20,388 - 21,879), 7-1510 (km 21,879 – 23,785) a 7-

1527 (km 23,875 – 29,413). Hodnocení dopravních nehod v těchto mezikřižovatkových 

úsecích je uvedeno bez mostů.  Hodnocení dopravních nehod na mostech v úseku Nový Jičín – 

Příbor je uvedeno v další kapitole 7.3.    

 
 

Obr. 70 – Mapa s vyznačenými mezikřižovatkovými úseky [40] 

 

Hodnocení dopravních nehod je z  údajů o dopravních nehodách z let 1997-2011 

vedených Policií ČR. U každé nehody je uvedeno, kdy se nehoda stala, jaký byl druh nehody, 

srážky, vozidla, co bylo hlavní příčinou, kdo nehodu zavinil, jaké byly povětrnostní podmínky, 

viditelnost, stav komunikace, počet zraněných a usmrcených, hmotná škoda atd. 

 

Ukazatel relativní nehodovosti 

Jedná se o nejběžnější ukazatel pro hodnocení bezpečnosti nebo nebezpečnosti určité 

pozemní komunikace. Ukazuje pravděpodobnost vzniku dopravní nehody na určitém úseku 

ve vztahu k jízdnímu výkonu. Jednotkou je počet nehod na 1 milion vozokilometrů. 

Nevýhodou ukazatele relativní nehodovosti je, že neoperuje se závažností dopravních nehod.  

Velikost ukazatele relativní nehodovosti se pohybuje v rozmezích 0,1-0,9. Vyjde-li 

ukazatel relativní nehodovosti > 1,6 signalizuje to zásadní nedostatky úseku komunikace. 
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Výpočet pro mezikřižovatkový úsek: 

� =  � 365 ∗ � ∗ $ ∗ % ∗  10( 

 

No ….. celkový počet (osobních) nehod ve sledovaném období 

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

L ….. délka úseku [km] 

t ….. sledované období [roky] 

[36] 

Intenzity na mezikřižovatkových úsecích 

Tab. 24 – Roční průměrné denní intenzity [voz/24 hod] [38] [39] [40] 
 

  mezikřižovatkový úsek 

rok 7-1508 7-1510 7-1527 

2000 16971 21685 21678 

2005 20685 27163 28474 

2010 14212 19587 19845 

 

Nejčastější typ dopravní nehody 

Z údajů o dopravních nehodách byl pro všechny mezikřižovatkové úseky vyhodnocen 

nejčastější typ dopravní nehody: 

druh nehody: srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem nebo srážka s pevnou překážkou 

druh srážky s jedoucím vozidlem: z boku nebo ze zadu 

druh pevné překážky: svodidlo; odrazník, patník, sloupek směrový, dopr.značky nebo jiná 

překážka-plot,násep, nástupní ostrůvek 

zavinění nehody: řidič motorového vozidla 

hlavní příčina: řidič se plně nevěnoval řízení vozidla; nedodržení bezpečné vzdálenosti za 

vozidlem; nezvládnutí řízení vozidla nebo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 

stav povrchu vozovky: povrch suchý, neznečištěný nebo povrch mokrý 

stav komunikace: dobrý, bez závad 

povětrnostní podmínky: neztížené; déšť nebo sněžení 

viditelnost: ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm.; v noci, bez veř.osvětlení, 

nezhoršená povětr.podm.; ve dne, zhoršená viditelnost vlivem povětr.podm.; v noci, bez 

veř.osvětlení, zhoršená povětr.podm. 

rozhledové poměry: dobré 

druh vozidla: osobní automobil bez přívěsu; nezjištěno, řidič ujel; nákladní automobil (včetně 

multikáry atd.); nákladní automobil s návěsem 
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Podrobné údaje o dopravních nehodách v příloze č. 3. 

 
 

Obr. 71 – Začátek úseku km 20,388 u Nového Jičína [48] 

 

 
 

Obr. 72 – Lanová svodidla v úseku Nový Jičín – Příbor [48] 
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7.2.1 Mezikřižovatkový úsek 7-1508 

Tento úsek má délku 1,481 km. Celkový počet nehod, které se staly v období 1997-

2011, je 266. 

 
 

Obr. 73 – Mezikřižovatkový úsek 7-1508 [41] 
 
 

V tab. 25 je ke každému roku uveden počet dopravních nehod, vypočítán ukazatel 

relativní nehodovosti a uvedena výše hmotné škody. 

Tab. 25 – Hodnoty ukazatele relativní nehodovosti a hmotných škod v jednotlivých letech pro 
mezikřižovatkový úsek 7-1508 

 

úsek rok 
RPDI 

[voz/den] 
L [km] 

počet 
nehod 

ukazatel 
relativní 

nehodovosti 

hmotná 
škoda 
[Kč] 

7-1508 

2011 14496 

1,481 

10 1,2762 648000 

2010 14212 8 1,0413 918000 

2009 15507 5 0,5965 370000 

2008 16801 15 1,6516 980100 

2007 18096 21 2,1468 1081500 

2006 19390 15 1,4311 789000 

2005 20685 26 2,3253 3625500 

2004 19942 20 1,8553 1463000 

2003 19199 20 1,9271 2114000 

2002 18457 9 0,9021 284000 

2001 17714 22 2,2975 2023000 

2000 16971 13 1,4171 1102000 

1999 16228 35 3,9898 1053000 

1998 15485 27 3,2256 980000 

1997 14743 20 2,5096 673200 

Poznámka: RPDI pro roky mimo 2000, 2005, 2010 jsou vypočítány pomocí interpolace.  

Hodnoty ukazatele relativní nehodovosti označené červeně poukazuji na to, že na komunikaci 

jsou zásadní nedostatky. 

ZÚ1  20,388km 

KÚ1  21,879km 



Dále je úsek vyhodnocen 

středním dělícím páse nainstalována lanová svodidla. Po roce 2003

nainstalována, došlo k poklesu usmrcení a zranění při dopravních nehodách.

Tab. 26 – Celospolečenské ztráty 

 

Graf 1 – Celospolečenské ztráty v

 

7.2.2 Mezikřižovatkový úsek 

Tento úsek má délku 
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Dále je úsek vyhodnocen z hlediska celospolečenských ztrát. V

nainstalována lanová svodidla. Po roce 2003, kdy byla lanová svodidla 

poklesu usmrcení a zranění při dopravních nehodách.

Celospolečenské ztráty v jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek

Celospolečenské ztráty v jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek 7

Mezikřižovatkový úsek 7-1510 

Tento úsek má délku 1,897 km. Celkový počet nehod za období 1997

Obr. 74 – Mezikřižovatkový úsek 7-1510 [41] 
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hlediska celospolečenských ztrát. V září 2003 byla ve 

, kdy byla lanová svodidla 

poklesu usmrcení a zranění při dopravních nehodách. 

jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek 7-1508 

jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek 7-1508 

km. Celkový počet nehod za období 1997-2011 je 213.  
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V tab. 27 je ke každému roku uveden počet dopravních nehod, vypočítán ukazatel 

relativní nehodovosti a uvedena výše hmotné škody. V roce 1999 ukazatel relativní 

nehodovosti poukazuje na to, že byly na komunikaci zásadní nedostatky. 

Tab. 27 – Hodnoty ukazatele relativní nehodovosti a hmotných škod v jednotlivých letech pro 
mezikřižovatkový úsek 7-1510 

 

úsek rok 
RPDI 

[voz/den] 
L [km] 

počet 
nehod 

ukazatel 
relativní 

nehodovosti 

hmotná 
škoda 
[Kč] 

7-1510 

2011 19979 

1,897 

5 0,3614 602000 

2010 19587 2 0,1475 145000 

2009 21102 6 0,4106 592000 

2008 22617 25 1,5964 3717500 

2007 24133 14 0,8378 608500 

2006 25648 17 0,9573 679000 

2005 27163 16 0,8507 1306000 

2004 26067 16 0,8865 1358500 

2003 24972 9 0,5205 661500 

2002 23876 8 0,4839 617100 

2001 22781 17 1,0777 1798000 

2000 21685 11 0,7326 980600 

1999 20589 35 2,4551 1714000 

1998 19494 20 1,4817 1074000 

1997 18398 12 0,9420 832100 

Poznámka: RPDI pro roky mimo 2000, 2005, 2010 jsou vypočítány pomocí interpolace.  

Hodnoty ukazatele relativní nehodovosti označené červeně poukazuji na to, že na komunikaci 

jsou zásadní nedostatky. 

 

Úsek je dále vyhodnocen z hlediska celospolečenských ztrát. Po roce 2002, kdy byla 

ve středním dělícím páse osazena lanová svodidla, došlo k poklesu usmrcení a zranění při 

dopravních nehodách. 

 

Tab. 28 – Celospolečenské ztráty v jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek 7-1510 
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Graf 2 – Celospolečenské ztráty v
 

 

 

7.2.3 Mezikřižovatkový úsek 7

Tento úsek má délku 5,092 km. Celkový počet nehod za období 1997
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Celospolečenské ztráty v jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek 7

ikřižovatkový úsek 7-1527 

Tento úsek má délku 5,092 km. Celkový počet nehod za období 1997

Obr. 75 – Mezikřižovatkový úsek 7-1527 [41] 
 
 
 
 
 

poslední úsek ve směru staničení je v tab. 29 ke každému roku

vypočítán ukazatel relativní nehodovosti a uvedena výše hmotné škody.

Ukazatel relativní nehodovosti vyšel v letech 1998 a 1999 větší než 1,6, znamená to, že

sadní nedostatky. 

Mezikřižovatkový úsek 7-1510

3  23,785km KÚ3  29,413km

 

jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek 7-1510 

Tento úsek má délku 5,092 km. Celkový počet nehod za období 1997-2011 je 731.    

 

ke každému roku uveden počet 

ukazatel relativní nehodovosti a uvedena výše hmotné škody. 

větší než 1,6, znamená to, že byly 

lehké zranění
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Tab. 29 – Hodnoty ukazatele relativní nehodovosti a hmotných škod v jednotlivých letech pro 
mezikřižovatkový úsek 7-1527 

 

úsek rok 
RPDI 

[voz/den] 
L [km] 

počet 
nehod 

ukazatel 
relativní 

nehodovosti 

hmotná 
škoda 
[Kč] 

7-1527 

2011 20242 

5,092 

20 0,5316 1325500 

2010 19845 23 0,6236 3280500 

2009 21625 28 0,6967 2595000 

2008 23406 54 1,2413 2855900 

2007 25186 71 1,5168 5736500 

2006 26967 52 1,0375 2424000 

2005 28747 54 1,0107 2691200 

2004 27333 76 1,4960 6838500 

2003 25919 53 1,1002 4227700 

2002 24506 39 0,8563 4360000 

2001 23092 48 1,1184 6718000 

2000 21678 53 1,3155 5024200 

1999 20264 70 1,8586 5069100 

1998 18850 59 1,6841 2535600 

1997 17437 31 0,9566 1068200 

Poznámka: RPDI pro roky mimo 2000, 2005, 2010 jsou vypočítány pomocí interpolace.  

Hodnoty ukazatele relativní nehodovosti označené červeně poukazuji na to, že na komunikaci 

jsou zásadní nedostatky. 

 

 

Dále je úsek vyhodnocen z hlediska celospolečenských ztrát. V prosinci 2002 byla ve 

středním dělícím páse nainstalována lanová svodidla. Po osazení lanových svodidel se nestala 

žádná dopravní nehoda s usmrcením a počet dopravních nehod se zraněním se snížil. 

 

 

Tab. 30 – Celospolečenské ztráty v jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek 7-1527 
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Graf 3 – Celospolečenské ztráty v

 

7.3 LANOVÁ SVODIDLA NA MOSTECH V

HODNOCENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

 

Na rychlostní komunikaci v

objektů. Správu těchto mostů zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic, Správa Ostrava.
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Celospolečenské ztráty v jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek 7

 
 
 

LANOVÁ SVODIDLA NA MOSTECH V ÚSEKU R48, POPIS STAVU, 

HODNOCENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD 

Na rychlostní komunikaci v úseku Nový Jičín – Příbor se nachází celkem 

mostů zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic, Správa Ostrava.

Obr. 76 – Mapa s vyznačenými mosty [41] 
 
 

Mezikřižovatkový úsek 7-1527

48-018..3 

48-019..3 
48-020..3 

48-021..3 

48-022..3

 

jednotlivých letech pro mezikřižovatkový úsek 7-1527 

ÚSEKU R48, POPIS STAVU, 

Příbor se nachází celkem 8 mostních 

mostů zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic, Správa Ostrava. 

 

lehké zranění

těžké zranění

usmrcení
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Obr. 77 – Mapa s vyznačenými mosty [41] 

 

Intenzity na mostech 

Tab. 31 – Roční průměrné denní intenzity na mostech [voz/24 hod] [38] [39] [40] 
 

  most 

rok 48-017..3 48-018..3 48-019..3 48-020..3 48-021..3 48-022..3 48-023..3 48-024..3 

2000 19328 21678 21678 21678 21678 21678 21678 21678 

2005 23924 28474 28474 28474 28474 28474 28474 28474 

2010 16900 19845 19845 19845 19845 19845 19845 19845 

 

Nejčastější typ dopravní nehody 

Z údajů o dopravních nehodách byl pro všechny mosty vyhodnocen nejčastější typ 

dopravní nehody: 

druh nehody: srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem; srážka s pevnou překážkou nebo 

překážka 

druh srážky s jedoucím vozidlem: z boku nebo ze zadu 

druh pevné překážky: svodidlo nebo odrazník, patník, sloupek směrový, dopr.značky 

zavinění nehody: řidič motorového vozidla; chodec nebo lesní zvěř 

hlavní příčina: řidič se plně nevěnoval řízení vozidla; nedodržení bezpečné vzdálenosti za 

vozidlem; nezvládnutí řízení vozidla nebo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 

stav povrchu vozovky: povrch suchý, neznečištěný; povrch mokrý nebo na vozovce je náledí, 

ujetý sníh-neposypané 

stav komunikace: dobrý, bez závad 

48-022..3 

48-021..3 

48-020..3 

48-023..3 

48-024..3 
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povětrnostní podmínky: neztížené; déšť nebo sněžení 

viditelnost: ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm.; v noci, bez veř.osvětlení, 

nezhoršená povětr.podm. nebo ve dne, zhoršená viditelnost vlivem povětr.podm 

rozhledové poměry: dobré 

druh vozidla: osobní automobil bez přívěsu; nezjištěno, řidič ujel nebo nákladní automobil 

(včetně multikáry atd.) 

 

Údaje o jednotlivých mostech 

 

48 - 017..3 (Most přes sil. III/04820-větev křižovatky ve městě Nový Jičín) 

Most se nachází na k.ú. Šenov u Nového Jičína v Moravskoslezském kraji a převádí 

komunikaci R48 přes silnici III/04820. Most se staničením 21,879 km byl postaven v roce 

1978. Povrch komunikace je z asfaltového betonu.  Podélný sklon je 2,56%, příčný sklon 

střechovitý je 2,00% a volná šířka mezi svodidly je 2x7,5 m. Chodníky na mostě jsou 

oboustranné obslužné. Dilatační závěry jsou povrchové s jednoduchým těsněním spáry. 

 
Obr. 78 – Most 48-017..3, vpravo směr Nový Jičín [48] 

 
 

48 - 018..3 (Most přes polní cestu a potok u Libhoště) 

Most se nachází na k.ú. Rybí v Moravskoslezském kraji a převádí komunikaci  R48 

přes polní cestu a vodní tok. Most se staničením 24,208 km byl postaven v roce 1973. Povrch 

komunikace je z asfaltového betonu.  Podélný sklon je 1,00%, příčný sklon střechovitý je 

2,00% a volná šířka mezi svodidly je 2x7,5 m. Chodníky na mostě jsou oboustranné obslužné. 

Dilatační závěry jsou povrchové. 
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Obr. 79 – Most 48-018..3, pohled ve směru staničení – směr Příbor [48] 

 

48 - 019..3 (Most přes sil. III/46433-větev křižovatky u obce Libhošť) 

Most se nachází u obce Libhošť v Moravskoslezském kraji a převádí komunikaci  R48 

přes silnici III/46433. Most se staničením 25,036 km byl postaven v roce 1972. Povrch 

komunikace je z asfaltového betonu. Příčný sklon jednostranný je 2,00% a volná šířka mezi 

svodidly je 2x7,5 m. Chodníky na mostě jsou oboustranné obslužné. Dilatační závěry jsou 

povrchové s jednoduchým těsněním spáry. 

 
Obr. 80 – Most 48-019..3, vpravo směr Příbor [48] 

 

48 - 020..3 (Most přes místní potok v obci Libhošť) 

Most se nachází u obce Libhošť v Moravskoslezském kraji a převádí komunikaci  R48 

přes vodní tok. Most se staničením 25,672 km byl postaven v roce 1973. Jedná se o přesypaný 

mostní objekt. Povrch komunikace je z asfaltového betonu. Volná šířka mezi svodidly je 2x7,5 

m. Chodníky ani dilatační závěry na mostě nejsou. 
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48 - 021..3 (Most přes MK u obce Libhošť) 

Most se nachází u obce Libhošť v Moravskoslezském kraji a převádí komunikaci  R48 

přes místní komunikaci obce Libhošt. Most se staničením 25,766 km byl postaven v roce 

1972. Povrch komunikace je z asfaltového betonu.  Podélný sklon je 0,587%, příčný sklon 

jednostranný je 2,00% a volná šířka mezi svodidly je 2x7,5 m. Chodníky na mostě jsou 

oboustranné obslužné. Dilatační závěry jsou povrchové s jednoduchým těsněním spáry. 

 
Obr. 81 – Most 48-021..3, pohled od čerpací stanice, vpravo směr Příbor [48] 

 

48 - 022..3 (Most přes potok a dvě polní cesty před Borovcem) 

Most se nachází u obce Libhošť v Moravskoslezském kraji a převádí komunikaci  R48 

přes dvě polní cesty a přes potok. Most se staničením 26,859 km byl postaven v roce 1972. 

Povrch komunikace je z asfaltového betonu.  Podélný sklon je 2,55%, příčný sklon 

jednostranný je 2,00% a volná šířka mezi svodidly je 2x7,5 m. Chodníky na mostě jsou 

oboustranné obslužné. Dilatační závěry na opěrách jsou povrchové. 

 
Obr. 82 – Most 48-022..3, pohled proti směru staničení – směr Nový Jičín [48] 
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48 - 023..3 (Most přes potok Sedlnice a sil. III/4822 u obce Borovec) 

Most se nachází u obce Sedlnice v Moravskoslezském kraji a převádí komunikaci  R48 

přes potok Sedlnice a silnici III/4822. Most se staničením 28,334 km byl postaven v roce 

1973. Povrch komunikace je z asfaltového betonu.  Podélný sklon je 0,64%, příčný sklon 

jednostranný je 2,00% a volná šířka mezi svodidly je 2x7,5 m. Chodníky na mostě jsou 

oboustranné obslužné. Dilatační závěry jsou na podpěrách 3x povrchové a 4x podpovrchové. 

 

 
Obr. 83 – Most 48-023..3, pohled ze silnice III/4822, vpravo směr Nový Jičín [48] 

 
 

48 - 024..3 (Most přes meliorační kanál u obce Borovec) 

Most se nachází u města Příbor v Moravskoslezském kraji a převádí komunikaci  R48 

přes meliorační kanál u rybníka Borovec. Správu mostu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic, 

Správa Ostrava. Most se staničením 28,750 km byl postaven v roce 1972. Jedná se o 

přesypaný mostní objekt. Povrch komunikace je z asfaltového betonu.  Volná šířka mezi 

svodidly je 18,75 m. Chodníky ani dilatační závěry na mostě nejsou. 

 

Základní passport a stavební stav mostů je uveden v příloze č. 2.  

[36] 

 

V tab. 32 je pro období 1997-2002 a 2003-2011, tzn. období před a po instalaci 

lanových svodidel, u mostů uveden počet dopravních nehod a vypočítán ukazatel relativní 

nehodovosti. Ukazatele relativní nehodovosti vyšly ve všech případech < 1,6 tzn., že mosty 

nevykazují žádné velké nedostatky. Na mostech 48-020..3 a 48-024..3 nedošlo k žádným 

dopravním nehodám, a proto nebudou dále vyhodnocovány. 
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Tab. 32 – Hodnoty ukazatele relativní nehodovosti a výše hmotných škod na mostech pro období 1997-2002 a 
2003-2011 

 

most období 
RPDI 

[voz/den] 
L [km] t [roky] 

počet 
nehod 

ukazatel 
relativní 

nehodovosti 

hmotná 
škoda 
[Kč] 

48-017..3 
2003-2011 20339 

0,01882 
8 0 0,000 0 

1997-2002 19328 7 1 1,076 60000 

48-018..3 
2003-2011 24169 

0,2558 
9 6 0,295 480100 

1997-2002 21678 6 7 0,576 911000 

48-019..3 
2003-2011 24169 

0,03978 
9 5 1,583 109000 

1997-2002 21678 6 0 0,000 0 

48-020..3 
2003-2011 24169 

0,0045 
9 0 0,000 0 

1997-2002 21678 6 0 0,000 0 

48-021..3 
2003-2011 24169 

0,02304 
9 2 1,093 17000 

1997-2002 21678 6 0 0,000 0 

48-022..3 
2003-2011 24169 

0,0786 
9 4 0,641 318000 

1997-2002 21678 6 4 1,072 556000 

48-023..3 
2003-2011 24169 

0,13066 
9 8 0,771 341000 

1997-2002 21678 6 0 0,000 0 

48-024..3 
2003-2011 24169 

0,0039 
9 0 0,000 0 

1997-2002 21678 6 0 0,000 0 

 

Dále jsou mosty vyhodnoceny z hlediska celospolečenských ztrát. To se týká pouze 

mostů 48-018..3; 48-022..3 a 48-023..3, neboť na ostatních mostech před i po instalaci 

lanových svodidel k žádným nehodám se zraněním nedošlo.  

 

Tab. 33 – Celospolečenské ztráty na mostech pro období 1997-2002 a 2003-2011 
 

most období usmrcení těžké zranění lehké zranění 

48-017..3 
2003-2011 0 0 0 

1997-2002 0 0 0 

48-018..3 
2003-2011 0 0 2 

1997-2002 5 2 2 

48-019..3 
2003-2011 0 0 0 

1997-2002 0 0 0 

48-021..3 
2003-2011 0 0 0 

1997-2002 0 0 0 

48-022..3 
2003-2011 0 0 0 

1997-2002 1 3 2 

48-023..3 
2003-2011 0 0 0 

1997-2002 0 0 1 

 



Graf 4 – Celospolečenské ztráty na mostech v
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8 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

 

Počet dopravních nehod na mezikřižovatkových úsecích se sice po instalaci lanových 

svodidel lehce snížil. Je ale potřeba připomenout, že od 1. 1. 2009 se k nehodám se škodou do 

100 000 Kč nemusí volat Policie ČR. Takové dopravní nehody zde nejsou zahrnuty a lze tedy 

říct, že počet dopravních nehod je před a po instalaci lanových svodidel stejný.  

Co se týká výše hmotné škody, ta je po osazení lanových svodidel v přepočtu na 1 

nehodu vyšší. To je, ale možné odůvodnit tím, že v pozdějších letech vlivem ekonomického 

růstu roste i cena hmotné škody.  

Z hlediska celospolečenských ztrát došlo na mezikřižovatkových úsecích po instalaci 

lanových svodidel ke snížení počtu dopravních nehod s usmrcením a zraněním. 

Na mezikřižovatkovém úseku 7-1510 a 7-1527 je dokonce po instalaci lanových svodidel 

počet nehod s usmrcením nulový.  

Tab. 34 – Přehled počtu nehod, hmotné škody a zranění na mezikřižovatkových úsecích před a po instalaci 
lanových svodidel 

 

ú
se

k
 

období 
počet 
nehod 

počet 
nehod 

za 1 rok 

hmotná 
škoda [Kč] 

hmotná 
škoda na 1 

nehodu 
[Kč] 

počet nehod 

usmrcení 
těžké 

zranění 
lehké 

zranění 

7
-1

5
0

8
 

2004-20011 120 15 9875100 82293 2 4 14 

1997-2003 146 21 8229200 56364 3 4 54 

7
-1

5
1

0
 

2003-2011 110 13 9670000 87909 0 1 4 

1997-2002 103 18 7015800 68115 5 3 22 

7
-1

5
2

7
 

2003-2011 431 48 31974800 74187 0 8 40 

1997-2002 300 50 24775100 82584 15 20 53 

 

Na mostech se počet dopravních nehod po instalaci lanových svodidel zvýšil. Důvod, 

proč se počet nehod zvýšil, je že se nehody staly především v zimním období. Teploty v ČR se 

v tomto období pohybují okolo bodu mrazu. Jak je známo, mosty promrzají a spolu s mokrou 

vozovkou vytváří nebezpečný povrch. Další příčinou vzniku dopravních nehod je sníh, který 

je při zimní údržbě nahrnut na svodidlo. Jelikož není svodidlo osazeno podle TP 106, šířka 

středního dělícího pásu je nulová a nahrnutý sníh zasahuje do levého (rychlého) jízdního 

pruhu. Jízda v takovém pruhu je velmi nebezpečná. Tato příčina se netýká pouze mostů, ale 

celého úseku. 
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Z hlediska celospolečenských ztrát došlo na mostech po osazení lanových svodidel 

pouze ke dvěma dopravním nehodám s lehkým zraněním. Ostatní dopravní nehody byly jen 

s hmotnou škodou.  

 

Tab. 35 – Přehled počtu nehod, hmotné škody a zranění na mostech před a po instalaci lanových svodidel 
 

m
o

st
 

období 
počet 
nehod 

počet 
nehod 

za 1 
rok 

hmotná 
škoda 
[Kč] 

hmotná 
škoda na 1 

nehodu 
[Kč] 

počet nehod 

usmrcení 
těžké 

zranění 
lehké 

zranění 

4
8

-0
1

7
..3

 

2003-2011 0 0,00 0 0 0 0 0 

1997-2002 1 0,14 60000 60000 0 0 0 

4
8-

0
1

8
..3

 

2003-2011 6 0,67 480100 80017 0 0 2 

1997-2002 7 1,17 911000 130143 5 2 2 

4
8

-0
1

9
..3

 

2003-2011 5 0,56 109000 21800 0 0 0 

1997-2002 0 0,00 0 0 0 0 0 

4
8

-0
2

1
..3

 

2003-2011 2 0,22 170000 85000 0 0 0 

1997-2002 0 0,00 0 0 0 0 0 

4
8

-0
2

2
..3

 

2003-2011 4 0,44 318000 79500 0 0 0 

1997-2002 4 0,67 556000 139000 1 3 2 

48
-0

23
..3

 

2003-2011 8 0,89 341000 42625 0 0 0 

1997-2002 0 0,00 0 0 0 0 1 
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Tab. 36 – Počet dopravních nehod v období říjen-březen, stav povrchu vozovky mokrý nebo pokrytý sněhem 
 

most období 

počet nehod 

celý rok 
říjen-březen 

mokrá vozovka 
vozovka pokryta 

sněhem 

48-017..3 
2003-2011 0 0 0 

1997-2002 1 0 0 

48-018..3 
2003-2011 6 0 3 

1997-2002 7 3 1 

48-019..3 
2003-2011 5 2 1 

1997-2002 0 0 0 

48-021..3 
2003-2011 2 0 0 

1997-2002 0 0 0 

48-022..3 
2003-2011 4 2 1 

1997-2002 4 0 1 

48-023..3 
2003-2011 8 4 0 

1997-2002 0 0 0 

 

 

Počet dopravních nehod se před i po instalaci lanových svodidel výrazně nezměnil, 

došlo ale ke snížení závažnosti dopravních nehod. Osazením lanového svodidla ve středním 

dělícím pásu se snížil počet dopravních nehod s následkem na zdraví. Lanová svodidla mají 

totiž nízký index prudkosti nárazu a řadí se do úrovně prudkosti nárazu A. To znamená., že 

při nárazu je ve vozidle pro cestující poskytnuto velké bezpečí. Lze tedy říct, že na úseku 

Nový Jičín – Příbor došlo ke zvýšení bezpečnosti a instalace svodidel splnila svůj účel. 

Jak už bylo výše zmíněno, svodidlo není ve středním dělícím pásu osazeno podle TP 

106. Při nárazu se svodidlo vlivem pracovní šířky dostává do jízdního pruhu v protisměru a 

tím jsou protijedoucí vozidla ohrožena. Pokud by svodidlo bylo umístěno ve středním dělícím 

pásu s dostatečnou šířkou, tak aby pracovní šířka neohrožovala vozidla v protisměru a aby 

sníh při zimní údržbě v levém pruhu „nezavazel“, mohlo by dojít ke snížení počtu dopravních 

nehod.  
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Příloha č. 1 

 

Vzor protokolu o zkoušce 

Titulní strana protokolu o zkoušce 

- Název zkušební laboratoře 

- Datum vyhotovení protokolu 

- Název zákazníka 

- Název zkoušené položky 

- Datum zkoušky 

- Číslo zkoušky a/nebo číslo protokolu o zkoušce 

- Typ zkoušky a odkaz na normu 

- Počet stran včetně příloh 

- Oficiální jazyk, ve kterém je protokol o zkoušce zpracován 

- Schválení protokolu 

 

Obsah 

1. Zkušební laboratoř 

Název 

Adresa 

Telefonní číslo 

Číslo faxu 

Místo zkoušky 

 

2. Zákazník (objednatel) 

Jméno 

Adresa 

Telefonní číslo 

Číslo faxu 

 

3. Zkoušená položka 

Obdržené údaje 

Zkušební údaje 

 Název zkoušené položky 

 Výkresová příloha č. 
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4. Zkušební postup 

 4.1. Typ zkoušky 

  Plánovaná nárazová rychlost v kilometrech za hodinu 

  Plánovaný úhel nárazu ve stupních 

  Plánovaná zkušební setrvačná hmotnost vozidla v kilogramech 

 

 4.2. Instalace 

  Podrobný popis zkoušené instalace 

  Výkresová příloha zkušebního úseku č. včetně kotvení 

  Fotografická příloha č. 

  Délka v metrech 

  Vhodný popis součástí záchytného systému pro vozidla 

   - svodnicový prvek 

   - délka svodnice v metrech 

   - materiál sloupku 

   - rozměry sloupku v metrech 

   - zapuštění sloupku v metrech 

   - vzdálenost mezi sloupky v metrech 

  Typ zeminy (půdy, podloží) a stav 

 

 4.3. Vozidlo 

  Model 

  Rok výroby 

  Poznávací značka vozidla (VIN=SPZ) 

  Hmotnost vozidla v kilogramech 

  Zátěž, poloha a hmotnost 

  Zkušební figurína (pokud je užita) 

  Celková zkušební hmotnost v kilogramech 

  Rozměry a charakteristiky vozidla v příloze č. 

  Poloha těžiště 

  Fotografická příloha č. 

 

5. Výsledky 

 Zkouška č. 

 Datum 

 Povětrnostní podmínky v průběhu zkoušky 
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 Všeobecný popis postupu zkoušky 

 

 5.1. Zkoušená položka  

  Maximální dynamický průhyb v metrech 

  Pracovní šířka v metrech 

  Maximální trvalý průhyb v metrech 

  Délka kontaktu v metrech 

  Bod nárazu 

  Hlavní části porušené nebo oddělené (ano/ne) 

  Popis poškození zkoušené položky 

  Základní upevnění splňuje návrhové úrovně (ano/ne/není použitelné) 

  Fotografie zkoušené položky – příloha 

  Výkres zkoušené položky – příloha 

 

 5.2. Vozidlo 

  Nárazová rychlost v kilometrech za hodinu 

  Rozdíl od plánované rychlosti v procentech 

  Úhel nárazu ve stupních 

  Rozdíl od plánovaného úhlu v procentech 

  Splňuje meze odchylky (ano/ne) 

  Rychlost výjezdu v kilometrech za hodinu 

  Úhel výjezdu ve stupních 

  Vzdálenost zpětného nárazu v metrech 

  Vozidlo proráží bariéru (ano/ne) 

  Vozidlo překonává bariéru (ano/ne) 

  Vozidlo zůstává uvnitř výjezdové plochy (ano/ne) 

  Vozidlo se převrací na zkušební ploše (ano/ne) 

  Obecný popis dráhy vozidla 

  Index deformace kabiny vozidla VCDI 

  Hlavní částí vozidla odděleny (ano/ne) 

  Fotografie vozidla – příloha č. 

 

 5.3. Hodnocení položek týkajících se nebezpečí nárazu  

  Index prudkosti nárazu ASI 

  Nárazová rychlost teoretické hlavy THIV a ponárazové zpomalení hlavy PHD 

  Prostor pro udeření hlavy v metrech 
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  Doba letu v milisekundách 

  THIV v kilometrech za hodinu 

  PHD v g (ms-2) 

  Nárazová rychlost cestujícího OIV 

  Grafy zrychlení – příloha č. 

 

6. Obecná konstatování 

 Výsledky zkoušek v protokolu o zkoušce se vztahují pouze k předmětu zkoušky. 

  

7. Schválení protokolu o zkoušce 

 Datum 

 Podpis  

 Titul 

 Jméno 

 

8. Přílohy 
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Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Název:  48-017..3 Most přes sil. III/04820-větev křižovatky ve městě Nový Jičín   

                    

  Staničení [km]: 21,879 
 

Označení šikmosti: levá 
   

  

  Rok postavení: 1978 
 

Šikmost [g]: 64,44444 
   

                    

  Základní passport [m]:               

  
Délka mostu: 44,81 

 
Stavební výška: 1,15 

 
Volná výška 
nad vozovkou: 

9,99   

  Celková šířka: 18,10 
 

Úložná výška: 1,20 
 

Volná šířka: 15,00   

  
Délka přemostění: 15,28 

 
Výška nad 
terénem: 

5,90 
 

Šířka mezi 
obrubami: 

15,00   

  
Délka NK mostu: 18,82 

 
Výška nad 
hladinou: 

0 
 

Levý chodník: 1,00   

  Šířka mezi zábradlím: 17,75 
 

Hloubka vody: 0 
 

Pravý chodník: 1,00   

  
        

  

  Povrch vozovky: živice 
 

Plocha mostu [m2]: 340,64 
 

  

  Povrch chodníku: beton 
 

Plocha vozovky [m2]: 282,30 
 

  

     
Plocha chodníku [m2]: 37,64 

 
  

                    

  Stavební stav mostu: 
      

  

  Poslední prohlídka: 08/11/12, Rušar Jaromír Ing. 
    

  

  Spodní stavba: III - dobrý 
    

  

  Nosná konstrukce: III - dobrý 
    

  

  Použitelnost: I - použitelné 
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  Název:  48-018..3 Most přes polní cestu a potok u Libhoště   

                    

  Staničení [km]: 24,208 
 

Označení šikmosti: kolmý 
   

  

  Rok postavení: 1973 
 

Šikmost [g]: 100 
   

                    

  Základní passport [m]:               

  
Délka mostu: 0 

 
Stavební výška: 2,51 

 
Volná výška 
nad vozovkou: 

0   

  Celková šířka: 18,10 
 

Úložná výška: 2,72 
 

Volná šířka: 15,00   

  
Délka přemostění: 250,70 

 
Výška nad 
terénem: 

17,70 
 

Šířka mezi 
obrubami: 

15,00   

  
Délka NK mostu: 255,80 

 
Výška nad 
hladinou: 

14,50 
 

Levý chodník: 1,00   

  Šířka mezi zábradlím: 0 
 

Hloubka vody: 0,1 
 

Pravý chodník: 1,00   

  
        

  

  Povrch vozovky: živice 
 

Plocha mostu [m2]: 4629,98 
 

  

  Povrch chodníku: beton 
 

Plocha vozovky [m2]: 3837,00 
 

  

     
Plocha chodníku [m2]: 511,60 

 
  

                    

  Stavební stav mostu: 
      

  

  Poslední prohlídka: 26/08/10, Kurečková K. Ing. 
    

  

  Spodní stavba: II – velmi dobrý 
    

  

  Nosná konstrukce: IV - uspokojivý 
    

  

  Použitelnost: I - použitelné 
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  Název:  48 - 019..3 (Most přes sil. III/46433-větev křižovatky u obce Libhošť )   

                    

  Staničení [km]: 25,036 
 

Označení šikmosti: levá 
   

  

  Rok postavení: 1972 
 

Šikmost [g]: 73,33334 
   

                    

  Základní passport [m]:               

  
Délka mostu: 45,30 

 
Stavební výška: 0,94 

 
Volná výška 
nad vozovkou: 

0   

  Celková šířka: 18,10 
 

Úložná výška: 1,00 
 

Volná šířka: 15,00   

  
Délka přemostění: 37,90 

 
Výška nad 
terénem: 

6,00 
 

Šířka mezi 
obrubami: 

15,00   

  
Délka NK mostu: 39,78 

 
Výška nad 
hladinou: 

0 
 

Levý chodník: 1,00   

  Šířka mezi zábradlím: 17,50 
 

Hloubka vody: 0 
 

Pravý chodník: 1,00   

  
        

  

  Povrch vozovky: živice 
 

Plocha mostu [m2]: 720,02 
 

  

  Povrch chodníku: beton 
 

Plocha vozovky [m2]: 596,70 
 

  

     
Plocha chodníku [m2]: 79,56 

 
  

                    

  Stavební stav mostu: 
      

  

  Poslední prohlídka: 08/11/12, Rušar Jaromír Ing. 
    

  

  Spodní stavba: III - dobrý 
    

  

  Nosná konstrukce: III - dobrý 
    

  

  Použitelnost: I - použitelné 
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  Název:  48 - 020..3 (Most přes místní potok v obci Libhošť )   

                    

  Staničení [km]: 25,672 
 

Označení šikmosti: pravá 
   

  

  Rok postavení: 1973 
 

Šikmost [g]: 95,55556 
   

                    

  Základní passport [m]:               

  
Délka mostu: 0 

 
Stavební výška: 14,75 

 
Volná výška 
nad vozovkou: 

0   

  Celková šířka: 28,00 
 

Úložná výška: 14,75 
 

Volná šířka: 15,00   

  
Délka přemostění: 3,00 

 
Výška nad 
terénem: 

16,6 
 

Šířka mezi 
obrubami: 

15,00   

  
Délka NK mostu: 4,50 

 
Výška nad 
hladinou: 

0 
 

Levý chodník: 0   

  Šířka mezi zábradlím: 0 
 

Hloubka vody: 0,10 
 

Pravý chodník: 0   

  
        

  

  Povrch vozovky: živice 
 

Plocha mostu [m2]: 126,00 
 

  

  Povrch chodníku: - 
 

Plocha vozovky [m2]: 67,50 
 

  

     
Plocha chodníku [m2]: 0 

 
  

                    

  Stavební stav mostu: 
      

  

  Poslední prohlídka: 29/07/10, Kurečková K. Ing. 
    

  

  Spodní stavba: IV - uspokojivý 
    

  

  Nosná konstrukce: IV - uspokojivý 
    

  

  Použitelnost: I - použitelné 
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  Název:  48 - 021..3 (Most přes MK u obce Libhošť )   

                    

  Staničení [km]: 25,766 
 

Označení šikmosti: levá 
   

  

  Rok postavení: 1972 
 

Šikmost [g]: 78,88889 
   

                    

  Základní passport [m]:               

  
Délka mostu: 30 

 
Stavební výška: 1,35 

 
Volná výška 
nad vozovkou: 

0   

  Celková šířka: 18,10 
 

Úložná výška: 1,39 
 

Volná šířka: 15,00   

  
Délka přemostění: 21,00 

 
Výška nad 
terénem: 

6,10 
 

Šířka mezi 
obrubami: 

15,00   

  
Délka NK mostu: 23,04 

 
Výška nad 
hladinou: 

0 
 

Levý chodník: 1,00   

  Šířka mezi zábradlím: 17,80 
 

Hloubka vody: 0 
 

Pravý chodník: 1,00   

  
        

  

  Povrch vozovky: živice 
 

Plocha mostu [m2]: 417,02 
 

  

  Povrch chodníku: beton 
 

Plocha vozovky [m2]: 345,60 
 

  

     
Plocha chodníku [m2]: 46,08 

 
  

                    

  Stavební stav mostu: 
      

  

  Poslední prohlídka: 08/11/12, Rušar Jaromír Ing. 
    

  

  Spodní stavba: III - dobrý 
    

  

  Nosná konstrukce: III - dobrý 
    

  

  Použitelnost: I - použitelné 
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  Název:  48 - 022..3 (Most přes potok a dvě polní cesty před Borovcem )   

                    

  Staničení [km]: 26,859 
 

Označení šikmosti: kolmý 
   

  

  Rok postavení: 1972 
 

Šikmost [g]: 100 
   

                    

  Základní passport [m]:               

  
Délka mostu: 84,60 

 
Stavební výška: 1,11 

 
Volná výška 
nad vozovkou: 

0   

  Celková šířka: 18,00 
 

Úložná výška: 1,15 
 

Volná šířka: 15,00   

  
Délka přemostění: 76,90 

 
Výška nad 
terénem: 

8,30 
 

Šířka mezi 
obrubami: 

15,00   

  
Délka NK mostu: 78,60 

 
Výška nad 
hladinou: 

6,30 
 

Levý chodník: 1,00   

  Šířka mezi zábradlím: 17,70 
 

Hloubka vody: 0,10 
 

Pravý chodník: 1,00   

  
        

  

  Povrch vozovky: živice 
 

Plocha mostu [m2]: 1414,80 
 

  

  Povrch chodníku: živice 
 

Plocha vozovky [m2]: 1179,00 
 

  

     
Plocha chodníku [m2]: 157,20 

 
  

                    

  Stavební stav mostu: 
      

  

  Poslední prohlídka: 08/11/12, Rušar Jaromír Ing. 
    

  

  Spodní stavba: III - dobrý 
    

  

  Nosná konstrukce: III - dobrý 
    

  

  Použitelnost: I - použitelné 
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  Název:  48 - 023..3 (Most přes potok Sedlnice a sil. III/4822 u obce Borovec )   

                    

  Staničení [km]: 28,334 
 

Označení šikmosti: kolmý 
   

  

  Rok postavení: 1973 
 

Šikmost [g]: 100 
   

                    

  Základní passport [m]:               

  
Délka mostu: 138,96 

 
Stavební výška: 1,35 

 
Volná výška 
nad vozovkou: 

0   

  Celková šířka: 18,10 
 

Úložná výška: 1,40 
 

Volná šířka: 15,00   

  
Délka přemostění: 127,72 

 
Výška nad 
terénem: 

6,80 
 

Šířka mezi 
obrubami: 

15,00   

  
Délka NK mostu: 130,66 

 
Výška nad 
hladinou: 

5,00 
 

Levý chodník: 1,00   

  Šířka mezi zábradlím: 17,70 
 

Hloubka vody: 0,10 
 

Pravý chodník: 1,00   

  
        

  

  Povrch vozovky: živice 
 

Plocha mostu [m2]: 2364,95 
 

  

  Povrch chodníku: beton 
 

Plocha vozovky [m2]: 1959,90 
 

  

     
Plocha chodníku [m2]: 261,32 

 
  

                    

  Stavební stav mostu: 
      

  

  Poslední prohlídka: 08/11/12, Rušar Jaromír Ing. 
    

  

  Spodní stavba: V - špatný 
    

  

  Nosná konstrukce: III - dobrý 
    

  

  Použitelnost: nezadaná 
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  Název:  48 - 024..3 (Most přes meliorační kanál u obce Borovec )   

                    

  Staničení [km]: 28,750 
 

Označení šikmosti: levá 
   

  

  Rok postavení: 1972 
 

Šikmost [g]: 74,44444 
   

                    

  Základní passport [m]:               

  
Délka mostu: 0 

 
Stavební výška: 3,55 

 
Volná výška 
nad vozovkou: 

0   

  Celková šířka: 36,00 
 

Úložná výška: 3,55 
 

Volná šířka: 18,75   

  
Délka přemostění: 3,25 

 
Výška nad 
terénem: 

6,00 
 

Šířka mezi 
obrubami: 

7,40   

  
Délka NK mostu: 3,90 

 
Výška nad 
hladinou: 

1,11 
 

Levý chodník: 0   

  Šířka mezi zábradlím: 0 
 

Hloubka vody: 0,10 
 

Pravý chodník: 0   

  
        

  

  Povrch vozovky: živice 
 

Plocha mostu [m2]: 140,40 
 

  

  Povrch chodníku: - 
 

Plocha vozovky [m2]: 28,86 
 

  

     
Plocha chodníku [m2]: 0 

 
  

                    

  Stavební stav mostu: 
      

  

  Poslední prohlídka: 29/07/10, Kurečková K. Ing. 
    

  

  Spodní stavba: IV - uspokojivý 
    

  

  Nosná konstrukce: IV - uspokojivý 
    

  

  Použitelnost: I - použitelné 
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Příloha č. 3 

Mezikřižovatkový úsek 7-1508 
  

  
DRUH NEHODY 1997-2003 2004-2011 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 80 64 

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstav. 4 3 

srážka s pevnou překážkou 35 28 

srážka s chodcem 3 0 

srážka s lesní zvěří 6 7 

srážka s domácím zvířetem 1 0 

havárie 13 11 

jiný druh nehody 4 7 

  
DRUH SRÁŽKY JEDOUCÍCH VOZIDEL 1997-2003 2004-2011 

čelní 3 5 

boční 15 18 

z boku 23 14 

ze zadu 39 27 

nepřichází v úvahu, nejde o srážku jed.voz. 66 56 

  
DRUH PEVNÉ PŘEKÁŽKY 1997-2003 2004-2011 

strom 2 0 

odrazník, patník, sloupek směrový, dopr.značky ap. 10 6 

svodidlo 5 15 

překážka vzniklá provozem jiného vozidla 7 2 

překážka vzniklá stavební činností 1 0 

jiná překážka-plot,násep, nástupní ostrůvek 10 5 

nepřichází v úvahu, nejde o srážku s pev.přek. 111 92 

  
ZAVINĚNÍ NEHODY 1997-2003 2004-2011 

řidičem motorového vozidla 129 105 

lesní a domácí zvěří 7 7 

závadou komunikace 1 2 

technickou závadou vozidla 7 5 

jiné zavinení 2 1 

  
HLAVNÍ PŘÍČINA NEHODY 1997-2003 2004-2011 

nezaviněna řidičem 10 10 

nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 0 3 

nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti 5 1 

nepřizpůsobení rychlosti vlastn. vozidla a nákladu 2 3 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 8 7 

nepřizpůsobení rychlosti dopr.techn.stavu vozovky 0 2 

překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly 0 2 

překročení rychlosti stanovené dopravní značkou 2 2 
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nepřizpůsobení rychlosti bočnímu, nárazovému větru 0 0 

jiný druh nepřiměřené rychlosti 1 0 

předjíždění bez dostatečného bočního odstupu 4 2 

při předj. došlo k ohrož. předjížděného řidiče v. 0 4 

předjíždění vlevo vozidla odbočujícího vlevo 0 1 

přehlédnutí již předjíždějícího souběžně jed. voz. 1 2 

nedání předn. proti příkazu d.z. STŮJ DEJ PŘEDNOST 18 6 

nedání předn. proti příkazu d.z. DEJ PŘEDNOST 0 1 

nedání předn. vozidlu přijíždějícímu zprava 1 0 

nedání předn. při odbočování vlevo 3 5 

nedání předn. při otáčení nebo couvání 1 0 

nedání předn. při přejíždění z pruhu do pruhu 1 2 

jízda po nespr.straně vozovky, vjetí do protisměru 7 2 

vyhýbání bez dostatečné boční vůle 4 5 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 30 18 

nesprávné otáčení nebo couvání 1 1 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 23 27 

nezvládnutí řízení vozidla 9 8 

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 8 0 

defekt pneumatiky - průrazem, náhlým únikem vzd. 0 2 

nesprávné uložení nákladu 2 2 

upadnutí, ztráta kola vozidla (i rezervního) 3 0 

utržená spojovací hřídel 1 1 

jiná technická závada 1 0 

  
STAV POVRCHU VOZOVKY V DOBĚ NEHODY 1997-2003 2004-2011 

povrch suchý, neznečištěný 94 93 

povrch mokrý 37 22 

na vozovce je bláto 1 0 

na vozovce je náledí, ujetý sníh - posypané 0 1 

na vozovce je náledí, ujetý sníh - neposypané 8 4 

souvislá sněhová vrstva, rozbředlý sníh 4 0 

jiný stav povrchu vozovky v době nehody 2 0 

  
STAV KOMUNIKACE 1997-2003 2004-2011 

dobrý, bez závad 131 116 

nesprávně umístěná,znečištěná,chybějící dopr.značka 1 0 

nesouvislé výtluky 0 3 

přechodná uzavírka jednoho jízdního pruhu 4 0 

přechodná uzavírka silnice nebo jízdního pásu 7 0 

jiný (neuvedený) stav nebo závada komunikace 3 1 

  

  
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ NEHODY 1997-2003 2004-2011 

neztížené 116 108 

mlha 3 0 
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na počátku deště 9 2 

déšť 8 4 

sněžení 6 4 

tvoří se námraza, náledí 3 1 

jiné ztížené 1 1 

  
VIDITELNOST 1997-2003 2004-2011 

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm. 76 75 

ve dne, zhoršená viditelnost (svítání,soumrak) 5 1 

ve dne, zhoršená viditelnost vlivem povětr.podm. 11 4 

v noci, s veř.osvětlením, nezhoršená povětr.podm. 3 2 

v noci, s veř.osvětlením, zhoršená povětr.podm. 3 0 

v noci, bez veř.osvětlení, nezhoršená povětr.podm. 40 36 

v noci, bez veř.osvětlení, zhoršená povětr.podm. 8 2 

  
ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1997-2003 2004-2011 

dobré 145 119 

špatné vlivem profilu komunikace 0 1 

jiné špatné 1 0 

  
SMĚROVÉ POMĚRY 1997-2003 2004-2011 

přímý úsek 90 90 

přímý úsek po projetí zátačky 3 1 

zatáčka 6 6 

křižovatka průsečná - čtyřramenná 3 0 

křižovatka styková - tříramenná 44 23 

křižovatka pěti a víceramenná 0 0 

kruhový objezd 0 0 

  
DRUH VOZIDLA 1997-2003 2004-2011 

motocykl (včetnł sidecarů, skútrů, apod.) 1 0 

osobní automobil bez přívěsu 99 78 

osobní automobil s přívěsem 1 2 

nákladní automobil (včetně multikáry atd.) 13 12 

nákladní automobil s přívěsem 4 3 

nákladní automobil s návěsem 10 14 

autobus 1 1 

jiné motorové vozidlo (zemědělské stroje atd.) 0 1 

nezjištěno, řidič ujel 17 9 

 

Mezikřižovatkový úsek 7-1510 
 

  
DRUH NEHODY 1997-2002 2003-2011 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 58 49 

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstav. 1 3 
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srážka s pevnou překážkou 20 33 

srážka s chodcem 3 0 

srážka s lesní zvěří 5 6 

srážka s domácím zvířetem 1 1 

havárie 7 6 

jiný druh nehody 8 12 

  
DRUH SRÁŽKY JEDOUCÍCH VOZIDEL 1997-2002 2003-2011 

čelní 7 3 

boční 14 21 

z boku 6 5 

ze zadu 31 20 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku jed.voz. 45 61 

  
DRUH PEVNÉ PŘEKÁŽKY 1997-2002 2003-2011 

strom 0 3 

odrazník, patník, sloupek směrový, dopr.značky ap. 4 1 

svodidlo 3 22 

překážka vzniklá provozem jiného vozidla 3 2 

zeď, pevná část mostů, podjezdů, tunelů apod. 2 1 

překážka vzniklá stavební činností 4 0 

jiná překážka-plot,násep,nástupní ostrůvek 4 4 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku s pev.přek. 83 77 

  
ZAVINĚNÍ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

řidičem motorového vozidla 84 89 

řidičem nemotorového vozidla 2 0 

chodcem 2 0 

lesní a domácí  zvěří 6 7 

jiným účastníkem silničního provozu 0 1 

závadou komunikace 1 6 

technickou závadou vozidla 6 5 

jiné zavinení 2 2 

  
HLAVNÍ PŘÍČINA NEHODY 1997-2002 2003-2011 

nezaviněna řidičem 11 16 

nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 1 0 

nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti 3 0 

nepřizpůsobení rychlosti vlastn. vozidla a nákladu 1 1 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 6 8 

překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly 0 1 

předjíždění bez dostatečného bočního odstupu 1 1 

předjíždění bez dostatečného rozhledu 1 0 

při předj. došlo k ohrož. předjížděného řidiče v. 1 3 

předj. v místech, kde je to zakazáno dopr.značkou 0 1 

přehlédnutí již předjíždějícího souběžně jed. voz. 1 2 
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nedání předn. proti příkazu d.z. STŮJ DEJ PŘEDNOST 1 0 

nedání předn. proti příkazu d.z. DEJ PŘEDNOST 1 2 

nedání předn. při vjíždění na silnici 1 0 

nedání předn. při přejíždění z pruhu do pruhu 4 3 

jízda po nespr.straně vozovky, vjetí do protisměru 3 1 

vyhýbání bez dostatečné boční vůle 2 4 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 29 13 

nesprávné otáčení nebo couvání 2 2 

chyby při udání směru jízdy 0 3 

bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda 2 0 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 10 22 

nezvládnutí řízení vozidla 6 21 

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 10 1 

defekt pneumatiky - průrazem, náhlým únikem vzd. 2 1 

nesprávné uložení nákladu 1 1 

upadnutí, ztráta kola vozidla (i rezervního) 0 3 

nazajištěná, poškozená bočnice (i u přívěsu) 1 0 

jiná technická závada 2 0 

  
STAV POVRCHU VOZOVKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

povrch suchý, neznečištěný 65 79 

povrch suchý, znečištěný (písek,prach,listí,štěrk) 1 0 

povrch mokrý 24 21 

na vozovce je náledí, ujetý sníh - posypané 3 1 

na vozovce je náledí, ujetý sníh - neposypané 8 3 

souvislá sněhová vrstva, rozbředlý sníh 1 6 

jiný stav povrchu vozovky v době nehody 1 0 

  
STAV KOMUNIKACE 1997-2002 2003-2011 

dobrý, bez závad 84 77 

nesprávně umístěná,znečištěná,chybějící dopr.značka 0 1 

zvlněný povrch v podélném směru 1 0 

souvislé výtluky 0 3 

nesouvislé výtluky 0 2 

přechodná uzavírka jednoho jízdního pruhu 7 0 

přechodná uzavírka silnice nebo jízdního pásu 6 1 

jiný (neuvedený) stav nebo závada komunikace 5 5 

  
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

neztížené 78 95 

mlha 2 1 

na počátku deště 4 1 

déšť 9 4 

sněžení 3 8 

tvoří se námraza, náledí 4 1 

nárazový vítr (boční,vichřice apod.) 1 0 
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jiné ztížené 2 0 

  
VIDITELNOST 1997-2002 2003-2011 

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm. 60 62 

ve dne, zhoršená viditelnost (svítání,soumrak) 1 2 

ve dne, zhoršená viditelnost vlivem povětr.podm. 10 4 

v noci, s veř.osvětlením, nezhoršená povětr.podm. 0 3 

v noci, s veř.osvětlením, zhoršená povětr.podm. 1 0 

v noci, bez veř.osvětlení, nezhoršená povětr.podm. 24 33 

v noci, bez veř.osvětlení, zhoršená povětr.podm. 7 6 

  
ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

dobré 102 110 

špatné vlivem vegetace - trvalé (stromy,keře) 1 0 

  
SMĚROVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

přímý úsek 97 104 

přímý úsek po projetí zatáčky 1 2 

zatáčka 0 2 

křižovatka průsečná - čtyřramenná 2 0 

křižovatka styková - tříramenná 3 2 

  
DRUH VOZIDLA 1997-2002 2003-2011 

motocykl (včetně sidecarů, skútrů, apod.) 0 1 

osobní automobil bez přívěsu 59 58 

osobní automobil s přívěsem 0 2 

nákladní automobil (včetně multikáry atd.) 20 13 

nákladní automobil s přívěsem 3 5 

nákladní automobil s návěsem 6 18 

autobus 2 1 

jízdní kolo 2 0 

nezjištěno, řidič ujel 11 12 

 

Mezikřižovatkový úsek 7-1527 
 

  
DRUH NEHODY 1997-2002 2003-2011 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 164 210 

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstav. 7 10 

srážka s pevnou překážkou 62 121 

srážka s chodcem 4 0 

srážka s lesní zvěří 17 30 

srážka s domácím zvířetem 3 0 

havárie 25 30 

jiný druh nehody 18 30 
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DRUH SRÁŽKY JEDOUCÍCH VOZIDEL 1997-2002 2003-2011 

čelní 22 3 

boční 40 62 

z boku 25 40 

ze zadu 77 105 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku jed.voz. 136 221 

  
DRUH PEVNÉ PŘEKÁŽKY 1997-2002 2003-2011 

strom 1 3 

sloup - telefonní, veř.osvětlení, el.vedení apod. 0 1 

odrazník, patník, sloupek směrový, dopr.značky ap. 10 13 

svodidlo 25 86 

překážka vzniklá provozem jiného vozidla 12 10 

zeď, pevná část mostů, podjezdů, tunelů apod. 2 1 

překážka vzniklá stavební činností 7 0 

jiná překážka-plot,násep,nástupní ostrůvek 5 7 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku s pev.přek. 238 310 

  
ZAVINĚNÍ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

řidičem motorového vozidla 255 371 

chodcem 1 0 

lesní a domácí  zvěří 20 32 

jiným účastníkem silničního provozu 1 0 

závadou komunikace 0 5 

technickou závadou vozidla 22 15 

jiné zavinení 1 8 

  
HLAVNÍ PŘÍČINA NEHODY 1997-2002 2003-2011 

nezaviněna řidičem 24 50 

nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 2 11 

nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti 1 4 

nepřizpůsobení rychlosti vlastn. vozidla a nákladu 4 7 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 36 47 

nepřizpůsobení rychlosti dopr.techn.stavu vozovky 5 6 

překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly 7 1 

překročení rychlosti stanovené dopravní značkou 0 4 

jiný druh nepřiměřené rychlosti 3 0 

předjíždění vpravo 1 2 

předjíždění bez dostatečného bočního odstupu 1 5 

při předj. došlo k ohrož. předjížděného řidiče v. 3 5 

předjíždění vlevo vozidla odbočujícího vlevo 1 0 

předj. v místech, kde je to zakazáno dopr.značkou 0 2 

přehlédnutí již předjíždějícího souběžně jed. voz. 5 6 

jiný druh nesprávného předjíždění 0 2 

nedání předn. proti příkazu d.z. STŮJ DEJ PŘEDNOST 3 3 

nedání předn. proti příkazu d.z. DEJ PŘEDNOST 1 8 
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nedání předn. při zařazování do proudu jedouc.voz. 0 2 

nedání předn. při vjíždění na silnici 3 0 

nedání předn. při otáčení nebo couvání 3 2 

nedání předn. při přejíždění z pruhu do pruhu 12 9 

nedání předn. při odboč.vlevo souběžně jedouc.voz. 1 0 

jiné nedání přednosti 1 0 

jízda po nespr.straně vozovky, vjetí do protisměru 15 5 

vyhýbání bez dostatečné boční vůle 6 13 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 59 71 

nesprávné otáčení nebo couvání 9 7 

chyby při udání směru jízdy 0 6 

bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda 3 7 

náhlé bezdůvodné snížení rychlosti jízdy,zastavení 1 1 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 30 76 

vjetí na nezpevněnou krajnici 2 0 

nezvládnutí řízení vozidla 24 58 

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 13 1 

defekt pneumatiky - průrazem, náhlým únikem vzd. 2 7 

nesprávné uložení nákladu 8 4 

upadnutí, ztráta kola vozidla (i rezervního) 6 3 

zablokování kol v důsledku mech. závady vozidla 1 0 

lom závěsu kola, pružiny 1 0 

nazajištěná, poškozená bočnice (i u přívěsu) 0 1 

utržená spojovací hřídel 1 0 

jiná technická závada 3 0 

  
STAV POVRCHU VOZOVKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

povrch suchý, neznečištěný 188 288 

povrch suchý, znečištěný (písek,prach,listí,štěrk) 2 0 

povrch mokrý 74 106 

na vozovce je bláto 0 0 

na vozovce je náledí, ujetý sníh - posypané 3 9 

na vozovce je náledí, ujetý sníh - neposypané 22 17 

na vozovce je rozlitý olej, nafta apod. 0 0 

souvislá sněhová vrstva, rozbředlý sníh 7 10 

náhlá změna stavu vozovky (námraza na mostu aj.) 3 1 

jiný stav povrchu vozovky v době nehody 1 0 

  
STAV KOMUNIKACE 1997-2002 2003-2011 

dobrý, bez závad 256 380 

zvlněný povrch v podélném směru 3 0 

souvislé výtluky 0 2 

nesouvislé výtluky 1 12 

trvalé zúžení vozovky 3 0 

příčná stružka,hrbol,vystouplé,propadlé koleje 0 1 

neoznačená nebo nedostatečně označená překážka 0 1 
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přechodná uzavírka jednoho jízdního pruhu 8 1 

přechodná uzavírka silnice nebo jízdního pásu 11 2 

jiný (neuvedený) stav nebo závada komunikace 18 31 

  
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

neztížené 233 341 

mlha 6 12 

na počátku deště 15 14 

déšť 19 35 

sněžení 12 17 

tvoří se námraza, náledí 13 10 

nárazový vítr (boční,vichřice apod.) 1 0 

jiné ztížené 1 3 

  
VIDITELNOST 1997-2002 2003-2011 

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm. 172 249 

ve dne, zhoršená viditelnost (svítání,soumrak) 16 17 

ve dne, zhoršená viditelnost vlivem povětr.podm. 28 37 

v noci, s veř.osvětlením, nezhoršená povětr.podm. 1 7 

v noci, s veř.osvětlením, zhoršená povětr.podm. 2 3 

v noci, bez veř.osvětlení, nezhoršená povětr.podm. 71 95 

v noci, bez veř.osvětlení, zhoršená povětr.podm. 10 23 

  
ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

dobré 298 426 

špatné vlivem okolní zástavby 1 0 

špatné vlivem profilu komunikace 1 3 

špatné vlivem vegetace - trvalé (stromy,keře) 0 1 

výhled zakryt stojícím vozidlem 0 0 

jiné špatné 0 1 

  
SMĚROVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

přímý úsek 256 387 

přímý úsek po projetí zátačky 4 1 

zatáčka 12 25 

křižovatka průsečná - čtyřramenná 10 5 

křižovatka styková - tříramenná 18 13 

  
DRUH VOZIDLA 1997-2002 2003-2011 

motocykl (včetnł sidecarů, skútrů, apod.) 1 2 

osobní automobil bez přívěsu 191 229 

osobní automobil s přívěsem 6 4 

nákladní automobil (včetně multikáry atd.) 42 80 

nákladní automobil s přívěsem 12 10 

nákladní automobil s návěsem 19 46 

autobus 1 3 
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nezjištěno, řidič ujel 28 53 

jiný druh vozidla 0 4 

 

Most 48-017..3 
 

  
DRUH NEHODY 1997-2002 2003-2011 

havárie 1 0 

  
DRUH SRÁŽKY JEDOUCÍCH VOZIDEL 1997-2002 2003-2011 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku jed.voz. 1 0 

  
DRUH PEVNÉ PŘEKÁŽKY 1997-2002 2003-2011 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku s pev.přek. 1 0 

  
ZAVINĚNÍ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

řidičem motorového vozidla 1 0 

  
HLAVNÍ PŘÍČINA NEHODY 1997-2002 2003-2011 

nepřizpůsobení rychlosti bočnímu, nárazovému větru 1 0 

  
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

neztížené 1 0 

  
VIDITELNOST 1997-2002 2003-2011 

ve dne, zhoršená viditelnost (svítání,soumrak) 1 0 

  
ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

dobré 1 0 

  
SMĚROVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

přímý úsek 1 0 

  
DRUH VOZIDLA 1997-2002 2003-2011 

osobní automobil bez přívěsu 1 0 

 

Most 48-018..3 
 

  
DRUH NEHODY 1997-2002 2003-2011 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 6 1 

srážka s pevnou překážkou 0 2 

srážka s lesní zvěří 0 1 

srážka s domácím zvířetem 0 1 

havárie 1 1 
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DRUH SRÁŽKY JEDOUCÍCH VOZIDEL 1997-2002 2003-2011 

čelní 2 0 

ze zadu 4 1 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku jed.voz. 1 5 

  
DRUH PEVNÉ PŘEKÁŽKY 1997-2002 2003-2011 

svodidlo 0 2 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku s pev.přek. 7 4 

  
ZAVINĚNÍ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

řidičem motorového vozidla 6 4 

lesní a domácí  zvěří 1 2 

  
HLAVNÍ PŘÍČINA NEHODY 1997-2002 2003-2011 

nezaviněná řidičem 1 2 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 1 1 

překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly 1 0 

při předj. došlo k ohrož. předjížděného řidiče v. 1 0 

předj. v místech, kde je to zakazáno dopr.značkou 0 1 

jízda po nespr.straně vozovky, vjetí do protisměru 2 0 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 1 1 

nezvládnutí řízení vozidla 0 1 

  
STAV POVRCHU VOZOVKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

povrch suchý, neznečištěný 3 3 

povrch mokrý 3 0 

na vozovce je náledí, ujetý sníh - posypané 0 1 

na vozovce je náledí, ujetý sníh - neposypané 1 2 

  
STAV KOMUNIKACE 1997-2002 2003-2011 

dobrý, bez závad 5 5 

souvislé výtluky 0 1 

přechodná uzavírka jednoho jízdního pruhu 1 0 

jiný (neuvedený) stav nebo závada komunikace 1 0 

  
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

neztížené 5 3 

na počátku deště 1 0 

sněžení 0 1 

tvoří se námraza, náledí 1 2 

  
VIDITELNOST 1997-2002 2003-2011 

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm. 4 3 

ve dne, zhoršená viditelnost (svítání,soumrak) 0 1 

ve dne, zhoršená viditelnost vlivem povětr.podm. 1 0 
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v noci, bez veř.osvětlení, nezhoršená povětr.podm. 2 2 

  
ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

dobré 5 6 

  
SMĚROVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

přímý úsek 7 5 

přímý úsek po projetí zátačky 0 1 

  
DRUH VOZIDLA 1997-2002 2003-2011 

osobní automobil bez přívěsu 6 2 

nákladní automobil (včetně multikáry atd.) 0 3 

nákladní automobil s přívěsem 0 1 

nezjištěno, řidič ujel 1 0 

 

Most 48-019..3 
  

  
DRUH NEHODY 1997-2002 2003-2011 

srážka s pevnou překážkou 0 2 

srážka s lesní zvěří 0 1 

havárie 0 1 

jiný druh nehody 0 1 

  
DRUH SRÁŽKY JEDOUCÍCH VOZIDEL 1997-2002 2003-2011 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku jed.voz. 0 5 

  
DRUH PEVNÉ PŘEKÁŽKY 1997-2002 2003-2011 

svodidlo 0 1 

překážka vzniklá provozem jiného vozidla 0 1 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku s pev.přek. 0 3 

  
ZAVINĚNÍ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

řidičem motorového vozidla 0 2 

chodcem 0 1 

lesní a domácí  zvěří 0 2 

  
HLAVNÍ PŘÍČINA NEHODY 1997-2002 2003-2011 

nezaviněná řidičem 0 1 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 0 1 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 0 2 

vjetí na nezpevněnou krajnici 0 1 

  
STAV POVRCHU VOZOVKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

povrch suchý, neznečištěný 0 2 

povrch mokrý 0 2 
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na vozovce je náledí, ujetý sníh - neposypané 0 1 

  
STAV KOMUNIKACE 1997-2002 2003-2011 

dobrý, bez závad 0 4 

nesouvislé výtluky 0 1 

  
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

neztížené 0 2 

déšť 0 2 

sněžení 0 1 

  
VIDITELNOST 1997-2002 2003-2011 

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm. 0 2 

v noci, bez veř.osvětlení, nezhoršená povětr.podm. 0 2 

v noci, bez veř.osvětlení, zhoršená povětr.podm. 0 1 

  
ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

dobré 0 5 

  
SMĚROVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

přímý úsek 0 5 

  
DRUH VOZIDLA 1997-2002 2003-2011 

osobní automobil bez přívěsu 0 4 

nákladní automobil (včetně multikáry atd.) 0 1 

 

Most 48-021..3 
 

  
DRUH NEHODY 1997-2002 2003-2011 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 0 2 

  
DRUH SRÁŽKY JEDOUCÍCH VOZIDEL 1997-2002 2003-2011 

ze zadu 0 2 

  
DRUH PEVNÉ PŘEKÁŽKY 1997-2002 2003-2011 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku s pev.přek. 0 2 

  
ZAVINĚNÍ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

řidičem motorového vozidla 0 2 

  
HLAVNÍ PŘÍČINA NEHODY 1997-2002 2003-2011 

nepřizpůsobení rychlosti vlastn. vozidla a nákladu 0 1 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 0 1 
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STAV POVRCHU VOZOVKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

povrch suchý, neznečištěný 0 1 

povrch mokrý 0 1 

  
STAV KOMUNIKACE 1997-2002 2003-2011 

dobrý, bez závad 0 2 

  
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

neztížené 0 2 

  
VIDITELNOST 1997-2002 2003-2011 

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm. 0 2 

  
ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

dobré 0 2 

  
SMĚROVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

přímý úsek 0 2 

  
DRUH VOZIDLA 1997-2002 2003-2011 

osobní automobil bez přívěsu 0 1 

nezjištěno, řidič ujel 0 1 

 

Most 48-022..3 
 

  
DRUH NEHODY 1997-2002 2003-2011 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 3 3 

srážka s pevnou překážkou 1 0 

havárie 0 1 

  
DRUH SRÁŽKY JEDOUCÍCH VOZIDEL 1997-2002 2003-2011 

čelní 1 0 

boční 1 1 

z boku 1 1 

ze zadu 0 1 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku jed.voz. 1 1 

  
DRUH PEVNÉ PŘEKÁŽKY 1997-2002 2003-2011 

odrazník, patník, sloupek směrový, dopr.značky ap. 1 0 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku s pev.přek. 3 4 

  
ZAVINĚNÍ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

řidičem motorového vozidla 4 4 

  
HLAVNÍ PŘÍČINA NEHODY 1997-2002 2003-2011 
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nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 1 0 

nedání předn. při přejíždění z pruhu do pruhu 1 0 

jízda po nespr.straně vozovky, vjetí do protisměru 1 0 

vyhýbání bez dostatečné boční vůle 1 0 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 0 1 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 0 2 

nezvládnutí řízení vozidla 0 1 

  
STAV POVRCHU VOZOVKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

povrch suchý, neznečištěný 3 2 

povrch mokrý 0 2 

souvislá sněhová vrstva, rozbředlý sníh 1 0 

  
STAV KOMUNIKACE 1997-2002 2003-2011 

dobrý, bez závad 3 4 

přechodná uzavírka silnice nebo jízdního pásu 1 0 

  
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

neztížené 3 1 

na počátku deště 0 1 

déšť 0 1 

sněžení 1 1 

  
VIDITELNOST 1997-2002 2003-2011 

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm. 3 1 

ve dne, zhoršená viditelnost vlivem povětr.podm. 0 2 

v noci, bez veř.osvětlení, nezhoršená povětr.podm. 1 1 

  
ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

dobré 4 4 

  
SMĚROVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

přímý úsek 4 4 

  
DRUH VOZIDLA 1997-2002 2003-2011 

osobní automobil bez přívěsu 2 0 

nákladní automobil (včetně multikáry atd.) 0 1 

nákladní automobil s přívěsem 0 1 

nákladní automobil s návěsem 1 0 

nezjištěno, řidič ujel 1 2 

 

Most 48-023..3 

  
DRUH NEHODY 1997-2002 2003-2011 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 0 3 
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srážka s pevnou překážkou 0 3 

srážka s lesní zvěří 0 1 

havárie 0 1 

  
DRUH SRÁŽKY JEDOUCÍCH VOZIDEL 1997-2002 2003-2011 

boční 0 2 

ze zadu 0 1 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku jed.voz. 0 5 

  
DRUH PEVNÉ PŘEKÁŽKY 1997-2002 2003-2011 

odrazník, patník, sloupek směrový, dopr.značky ap. 0 1 

svodidlo 0 2 

nepřichází v úvahu,nejde o srážku s pev.přek. 0 5 

  
ZAVINĚNÍ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

řidičem motorového vozidla 0 7 

lesní a domácí  zvěří 0 1 

  
HLAVNÍ PŘÍČINA NEHODY 1997-2002 2003-2011 

nezaviněná řidičem 0 1 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 0 1 

předjíždění bez dostatečného bočního odstupu 0 1 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 0 1 

bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda 0 1 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 0 2 

nezvládnutí řízení vozidla 0 1 

  
STAV POVRCHU VOZOVKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

povrch suchý, neznečištěný 0 4 

povrch mokrý 0 4 

  
STAV KOMUNIKACE 1997-2002 2003-2011 

dobrý, bez závad 0 8 

  
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ NEHODY 1997-2002 2003-2011 

neztížené 0 4 

déšť 0 4 

  
VIDITELNOST 1997-2002 2003-2011 

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětr.podm. 0 4 

ve dne, zhoršená viditelnost vlivem povětr.podm. 0 2 

v noci, bez veř.osvětlení, nezhoršená povětr.podm. 0 2 

  
ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

dobré 0 8 
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SMĚROVÉ POMĚRY 1997-2002 2003-2011 

přímý úsek 0 7 

zatáčka 0 1 

  
DRUH VOZIDLA 1997-2002 2003-2011 

osobní automobil bez přívěsu 0 5 

nákladní automobil (včetně multikáry atd.) 0 1 

nezjištěno, řidič ujel 0 2 

 

 


