
!

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES  

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ VE MĚSTĚ 
HRANICE  
SOLUTION OF TRAFFIC PROBLEMS IN THE TOWN OF HRANICE  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Milada Hloušková  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. RADKA MATUSZKOVÁ  

BRNO 2019 



!

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ !

!"#$%&'()*+,-+./)) "#$%$!&'()(*+!,-./-01()23!!

01*)2"#$%&'(3,)*+,-+./#)) "424567383!94:,()/1(*0!()6;,7-3!<1=:149!!

!"#$%&'(),4,+)) #$%$>?@%!&'()(*+!,-./-01()23!!

5+.6,7%8"9)) A()42!<=5/9-38B!*=96-,*483!!

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE !

!"#$:'")) C8D!&,E4;4!FE=6G*=2H!!

;<=:7)) I/G/-3!;=<142-38B!<1=JE+9K!2/!9'()'!F14-,8/!!

>:$,#6()*+<6:)) L-:D!M4;*4!&4)6(5*=2H!!

?."#/)=.$<'()) #ND!#D!@?NO!!

?."#/),$:7=$<'()) NND!ND!@?NP!!

Q!C1-'!;-/!#ND!#D!@?NO!!

;=8D!R1D!L-:D!&,8B4E!Q4146(!
Q/;=683!S()426!!

! <1=TD!L-:D!&,1=(E42!C47/1U!VW8D!
R'*4-!X4*6E)Y!()42/J-3!QZ>!!

 



PODKLADY A LITERATURA  
[H*=-Y!4!2YBEHG*Y!
"=19Y!\W"!
>/8B-,8*+!<=;93-*Y!!

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
[H*E4;/9! ;,<E=9=2+! <1H8/! 7/! 4-4E054! ;=<142-3! (,)648/! -4! S5/93!9'()4! F14-,8/D! "4! 5H*E4;'!
,-T=19483! 5! 4-4E05Y! ]2E4()-3! <1K5*69U! *=-56E)48/! (! 9'()/9U;=()6<-+! 5;1=7/^! J6;=6! 61_/-Y!
<1=JE+9=2+! E=*4E,)Y! ]-4<`D! 5! BE/;,(*4! *4<48,)YU! J/5</_-=(),^U! *)/1+! 7/! 2B=;-+! ;=<142-'! `/G,)D!
W=6_H()3! `/G/-3! J6;=6! 9'`/-3U! 4-4E05Y! -/B=;=2=(),! 4! ;4EG3! <=)`/J-+! <1K5*69Y! <1=! 61_/-3!
2B=;-08B!=<4)`/-3!54!S_/E/9!520G/-3!J/5</_-=(),D!!

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
Qabc!2Y<14867)/!4!1=5_E/d)/!<=;E/!;HE/!62/;/-+!()16*)61Ye!!
ND!>/f)=2H!_H()!Qabc!5<148=24-H!<=;E/!W9'1-,8/!1/*)=14!gA<1424U!=;/25;H2H-3U!52/`/7d=2H-3!
4!68B=2H2H-3!2Y(=*=G*=E(*08B!*24E,T,*4_-38B!<1483g!4!W9'1-,8/!;'*4-4!gA<1424U!=;/25;H2H-3U!
52/`/7d=2H-3!4!68B=2H2H-3!2Y(=*=G*=E(*08B!*24E,T,*4_-38B!<1483!-4!XhW>!QZ>g!]<=2,--H!(=6_H()!
Qabc^D!!
@D!c`3E=BY!)/f)=2+!_H(),!Qabc!5<148=24-+!<=;E/!W9'1-,8/!1/*)=14!gA<1424U!=;/25;H2H-3U!
52/`/7d=2H-3!4!68B=2H2H-3!2Y(=*=G*=E(*08B!*24E,T,*4_-38B!<1483g!4!W9'1-,8/!;'*4-4!gA<1424U!
=;/25;H2H-3U!52/`/7d=2H-3!4!68B=2H2H-3!2Y(=*=G*=E(*08B!*24E,T,*4_-38B!<1483!-4!XhW>!QZ>g!
]-/<=2,--H!(=6_H()!Qabc!2!<`3<4;'U!./!<`3E=BY!-/7(=6!(=6_H()3!)/f)=2+!_H(),!QabcU!4E/!)/f)=2=6!
_H()!;=<Ed673^D!!

! L-:D!M4;*4!&4)6(5*=2H!
Q/;=683!;,<E=9=2+!<1H8/!!

!
 

 



ABSTRAKT  

!"#$%&%'() #*(+,) -,) ./&01,2/) 2/) /2/$3.4) 5%#*/'26) 7"84/+,) 2/) 9.,&6)&078/) :*/2"+,;)

<*(+,) '=+>(.6) .,) .-"?8023+>) "2@%*&/+6) %) 784#2") /48%&%A"$"./+,B) &6*=) 2,>%5%'%78")

/) '$/7826+>)#*C.D4&C)/)&01,26;)E/) .(D$/50) .-"?8023+>)5/8) A=$=) 4*F,2G)H)#*%A$G&%'G)

$%D/$"8=B)D8,*G)A=$=)#%5*%A,2=)A,.#,F2%7826) "27#,D+";)I=$/).-"?802/)&%J2()*"."D/B)D8,*()

&%>%4)'G78)D,)'.2"D4)5%#*/'26+>)2,>%5;)<*%)D/J5G)*"."D%)A=$%)2/'*J,2%)%#/81,26B)D8,*G)

#%',5,)D,).'3?,26)A,.#,F2%78")2/)#%.,&26)D%&42"D/+")2,A%)D)9#$2G&4)%578*/2026)*"."D/;)

KLÍČOVÁ SLOVA  

!%#*/'/B)#%.,&26)D%&42"D/+,B)"28,2."8/)5%#*/'=B)2,>%5%'%78B)D1"J%'/8D/B)*"."D%B)&078%B)

A,.#,F2%7826)"27#,D+,)

ABSTRACT  

K>,)!"#$%&/)K>,7"7)"7)@%+47,5)%2)8>,)/2/$=7"7)%@)/)8*/@@"+)7"84/8"%2)"2)8>,)8,**"8%*=)%@)8>,)

8%L2) %@) :*/2"+,;) K>,)L%*D) "7) A/7,5) %2) "2@%*&/8"%2) /A%48) 8>,) $,',$) %@) /48%&/8"'"8=B)

/++"5,28) */8,) /25) %L2) /2/$=7"7) /25) &,/74*,&,287;) I/7,5) %2) 8>,) 5,8,+8,5) @/+87B) H)

#*%A$,&) 7"8,7) L,*,) "25,28"@",5B) L>"+>) L,*,) 74A-,+8,5) 8%) /) *%/5) 7/@,8=) "27#,+8"%2;)

<%77"A$,) *"7D7) 8>/8) +%4$5) $,/5) 8%) /) 8*/@@"+) /++"5,28) L,*,) "5,28"@",5;) M%*) ,/+>) *"7DB) /)

&,/74*,)>/',)A,,2)#*%#%7,5)8%)"&#*%',)*%/5)7/@,8=)%*)8%),$"&"2/8,)8>,)*"7D)+%&#$,8,$=;)

)

KEYWORDS  

K*/27#%*8B)*%/5B) "28,27"8=)%@)8*/27#%*8B)/++"5,28)*/8,B)+*%77*%/5B)*"7DB)+"8=B)*%/5)7/@,8=)

"27#,+8"%2)

) )



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  

Bc. Milada Hloušková Řešení dopravních problémů ve městě Hranice. Brno, 2019. 181 

s., 0 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

pozemních komunikací. Vedoucí práce Ing. Radka Matuszková  

  



)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 

PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Řešení 

dopravních problémů ve městě Hranice je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 8. 1. 2019  

   Bc. Milada Hloušková 
autor práce )

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

!

!

!

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Řešení dopravních problémů ve městě 

Hranice zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 8. 1. 2019  

   Bc. Milada Hloušková 
autor práce )



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

"#$%&#'()*+!

E/) 8%&8%)&6780)A=+>) *(5/)#%50D%'/$/) ',5%4+6) #*(+,) N2O;)P/5+,)Q/847.D%'GB)

D8,*() 7,) &0) 4-/$/) 'G78) #1") 8'%*A0)&G) 5"#$%&%'G) #*(+,;) !0D4-") -6) ./) %5A%*2G)

',5,26B)+,22G)#1"#%&62D=B)*/5=)/)8*#0$"'%78)#1").#*/+%'(26)8G8%)#*(+,;)

K/DG)A=+>) +>80$/) #%50D%'/8) '?,&B) D8,16)&") #%&%>$") #1") #*%'(5026) 5%#*/'26+>)

#*C.D4&CB)#%81,A23+>)#*%)'=8'%1,26)8G8%)#*(+,;)

E,-'08?6) #%50D%'(26) #/816)&G) *%5"20) /) #1(8,$C&B) D8,16)&0)#%5#%*%'/$") A0>,&)

&G>%)7845"/)2/)RSK)')I*20;

)

)



 

 

 

OBSAH: 

1! ÚVOD 13!

2! CÍLE PRÁCE 14!

3! ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ HRANICE 15!

3.1! Okolí města 15!

3.2! Území města 16!

3.3! Stručná historie vývoje území 18!

3.4! Město a doprava 18!

3.4.1! Silniční doprava 19!

3.4.2! Železniční doprava 23!

3.4.3! Cyklistická doprava 24!

3.4.4! Letecká a vodní doprava 27!

3.4.5! Veřejná a městská hromadná doprava 27!

4! ANALÝZA DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE VE MĚSTĚ 31!

4.1! Stupeň automobilizace 31!

4.2! Intenzita silniční dopravy 32!

4.3! Možná řešení 36!

5! DOPRAVNÍ PRŮZKUM PŘEPRAVNÍCH VAZEB 40!

5.1! Předmět průzkumu 41!

5.2! Měření intenzit dopravy 41!

5.2.1! Měřené profily 41!

5.2.2! Metodika měření a vyhodnocení 49!

5.2.3! Výsledky měření 49!

5.3! Kordonový průzkum 52!

5.3.1! Metodika měření a vyhodnocení 52!

5.3.2! Výsledky měření 53!



 

 

 

5.4! Vyhodnocení průzkumu 59!

6! PROBLEMATIKA DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ 61!

6.1! Křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Nádražní x ul. Alešova 63!

6.1.1! Popis místa 63!

6.1.2! Rozbor nehodovosti 65!

6.2! Křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Zborovská 68!

6.2.1! Popis místa 68!

6.2.2! Rozbor nehodovosti 71!

6.3! Křižovatka na ul. Smetanovo nábřeží x ul. Komenského x ul. Přísady

 74!

6.3.1! Popis místa 74!

6.3.2! Rozbor nehodovosti 77!

6.4! Křižovatka na silnici I/35 x II/438 79!

6.4.1! Popis místa 79!

6.4.2! Rozbor nehodovosti 81!

6.5! Úsek na ul. Olomoucká I/47 84!

6.5.1! Popis místa 84!

6.5.2! Rozbor nehodovosti 87!

7! BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE VYBRANÝCH LOKALIT 90!

7.1! Lokalita 1 - křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Nádražní x ul. Alešova 90!

7.1.1! Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik 90!

7.1.2! Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace 96!

7.1.3! Posouzení směrového a výškového vedení 97!

7.1.4! Posouzení uspořádání křižovatky a pohybů vozidel v křižovatce

 97!

7.1.5! Posouzení stavu vozovky a krajnic 102!

7.1.6! Posouzení parkovacích a odstavných stání 106!



 

 

 

7.1.7! Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a 

příslušenství komunikací, včetně světelného signalizačního 

zařízení sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a 

silnic 108!

7.1.8! Posouzení osvětlení 113!

7.1.9! Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků 

pasivní bezpečnosti 114!

7.1.10! Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a 

viditelnosti za různých podmínek 114!

7.1.11! Posouzení železničních přejezdů 119!

7.1.12! Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního 

provozu 119!

7.1.13! Závěry a doporučení 119!

7.2! Lokalita 2 - Křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Zborovská 119!

7.2.1! Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik 119!

7.2.2! Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace 126!

7.2.3! Posouzení směrového a výškového vedení 128!

7.2.4! Posouzení uspořádání křižovatky a pohybů vozidel v křižovatce

 132!

7.2.5! Posouzení stavu vozovky a krajnic 137!

7.2.6! Posouzení parkovacích a odstavných stání 139!

7.2.7! Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a 

příslušenství komunikací, včetně světelného signalizačního 

zařízení sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a 

silnic 140!

7.2.8! Posouzení osvětlení 145!

7.2.9! Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků 

pasivní bezpečnosti 145!

7.2.10! Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a 

viditelnosti za různých podmínek 146!

7.2.11! Posouzení železničních přejezdů 151!



 

 

 

7.2.12! Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního 

provozu 151!

7.2.13! Závěry a doporučení 151!

7.3! Lokalita 3 - úsek na ul. Olomoucká I/47 151!

7.3.1! Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik 151!

7.3.2! Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace 153!

7.3.3! Posouzení směrového a výškového vedení 154!

7.3.4! Posouzení uspořádání křižovatky a pohybů vozidel v křižovatce

 155!

7.3.5! Posouzení stavu vozovky a krajnic 155!

7.3.6! Posouzení parkovacích a odstavných stání 157!

7.3.7! Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a 

příslušenství komunikací, včetně světelného signalizačního 

zařízení sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a 

silnic 158!

7.3.8! Posouzení osvětlení 161!

7.3.9! Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků 

pasivní bezpečnosti 162!

7.3.10! Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a 

viditelnosti za různých podmínek 162!

7.3.11! Posouzení železničních přejezdů 164!

7.3.12! Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního 

provozu 164!

7.3.13! Závěry a doporučení 164!

8! ZÁVĚR 165!

9! SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 167!



 

 

 

9.1! Knižní zdroje 167!

9.2! Dokumenty města 167!

9.3! Internetové zdroje 168!

9.4! Právní předpisy 170!

9.5! Akademické práce 170!

10! SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 171!

11! SEZNAM TABULEK 172!

12! SEZNAM GRAFŮ 174!

13! SEZNAM OBRÁZKŮ 175



 

13 

 

1! ÚVOD 

Doprava ve městech je dnes často diskutovaným tématem a dlouhodobě tíživým 

problémem měst. Moderní velkoměsto dnes prakticky nemůže existovat bez řízené, 

kapacitní a spolehlivé městské dopravy.1 Lidé cestují více osobními automobily než 

hromadnou městskou dopravou. Pro většinu obyvatel je to komfortnější, dostupnější a 

rychlejší než MHD. S tím souvisí i navyšující se počet vozidel. Vedení měst ale chce 

omezit vjezd do center nejen osobním automobilům, ale hlavně těm nákladním. Také 

usilují o odklon nákladní dopravy z důvodu snížení hluku a emisí. Je zapotřebí budovat 

obchvaty, které povedou ke zklidnění dopravy v centrech měst a obcí. „Doprava je jednak 

službou, jednak zátěží a v této dvojroli se pohybuje vždy.“2 

Ne jinak je tomu v Hranicích. Město Hranice bylo již od samého počátku důležitým 

dopravním uzlem. Nachází se ve strategicky významné poloze Moravské brány. Už 

v dávných dobách zde procházela starobylá obchodní cesta, která vedla ze severu Evropy 

na jih. „Po známé obchodní cestě putovali Moravskou branou v posledních staletích před 

naším letopočtem kupci s nákladem vzácného jantaru od modravého Baltu k jihu.“3 

Dnešní dopravní síť zachovává linie této trasy a byla zařazena do prioritní evropské sítě 

panevropských multimodálních koridorů jako jedna z větví VI. koridoru Gdaňsk – 

Katowice – Žilina / Vídeň / Bratislava. 

                                                

1 LOSOS, Ludvík a Jiří BOUDA. Dějiny městské dopravy. Praha: Albatros, 1983. 
2 [2] JEHLÍK, Jan. Rukověť urbanismu: Architektura poznávání a navrhování prostředí. Praha: 
Ausdruck Books, 2016. ISBN 978-80-260-9558-3. 
3 [3] ČERNÝ, Josef. Hranice a okolí. Josef Černý, Ludvík Novotný, Ludvík Novotný. 1. vyd. Ostrava: 
Profil, 1985. Nestr., front., fot. 
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2! CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce „Řešení dopravních problémů ve městě Hranice“ je provést 

důkladnou analýzu současné dopravní situace na základě vybraných ukazatelů a podle 

zjištěných dat navrhnout možná řešení.  

V rámci diplomové práce bude provedena stručná charakteristika města Hranice 

s pozorností kladenou na dopravní poměry. Dopravní analýza bude zahrnovat identifikaci 

problémových oblastí. Pozornost bude kladena na významné komunikace a jejich 

dopravní zatížení. Dále pak bude posouzena míra nehodovosti vybraných tras. Na základě 

toho budou vybrané lokality podrobeny bezpečnostní inspekci. 

Diplomová práce se skládá z několika celků. Teoretické části jsou zaměřeny na 

charakteristiku města a na obecnou problematiku dopravy, jako jsou intenzita a 

nehodovost. Praktické části diplomové práce se zabývají současným stavem dopravní 

infrastruktury v Hranicích. Budou provedena měření na zjištění přepravních vazeb ve 

městě a průzkumy intenzit na vybraných lokalitách.  

Vzhledem k aktuálnosti dopravních projektů Palačovská spojka a Severovýchodní 

obchvat města bude popsán výzkum a s tím i související detailní měření intenzit dopravy 

na příjezdových komunikacích města a následné vyhodnocení. 

Motivem zvolení tohoto tématu je jeho aktuálnost a osobní vztah k rodnému městu. 
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3! ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ HRANICE 

Hranice jsou významné kulturní a průmyslové město s výjimečnými přírodními úkazy 

v okolí. Můžeme říct, že město tvoří malou aglomeraci, tvořenou devíti místními částmi 

o celkové rozloze přes 52 km2. Všechny místní části pojí společná historie. Středem 

aglomerace je historické město Hranice. Obrázek č. 3-1 představuje znak města. [4] [5] 

[22] 

 

Obr. 3-1 Znak města  
[Zdroj: [24]] 

3.1! Okolí města 

Město Hranice se nachází na Moravě v Olomouckém kraji, viz. obrázek č. 3-2. Hranice 

mají strategicky exponovanou polohu na území Moravské brány, která je od dávných dob 

až do současnosti hlavní komunikační trasou. V minulosti tudy vedla tzv. Jantarová 

stezka. Dnes územím města prochází dálnice D1 a významná železniční trať z Prahy do 

Ostravy s odbočkou na Slovensko. Hranice leží přibližně v polovině cesty mezi Brnem a 

Ostravou, 23 km od dřívějšího okresního města Přerova. [4] [55] 

 

Obr. 3-2 Poloha Hranic na území České republiky  
[Zdroj: [54]] 
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Městem protéká řeka Bečva se svými přítoky Veličkou a Ludinou. Okolní krajina je mírně 

zvlněná. Oderské vrchy na severu mají kopcovitý ráz. [4] [6] 

Město se nachází uprostřed trojúhelníku, který je tvořen městy Nový Jičín, Valašské 

Meziříčí a Lipník nad Bečvou. V okolí města se nachází několik turistických atrakcí, 

zejména lázně Teplice nad Bečvou, které na město přímo navazují a známý hrad Helfštýn, 

který je od města vzdálený cca 4 km. [12] 

3.2! Území města 

Území, jež město zabírá, je typické pro svou kumulaci dopravních a inženýrských 

koridorů na hlavním železničním a silničním tahu ve směru Přerov – Ostrava, s důležitou 

odbočkou na Valašské Meziříčí, Beskydy, Vsetín a Slovensko. 

Můžeme říct, že město je malou městskou aglomerací, kterou tvoří 9 místních částí a 

spolu od roku 1975 tvoří město: 

1.! Hranice I – město 

2.! Hranice II – Lhotka 

3.! Hranice III – Velká 

4.! Hranice IV – Drahotuše 

5.! Hranice V – Rybáře 

6.! Hranice VI – Valšovice 

7.! Hranice VII – Slavíč 

8.! Hranice VIII – Středolesí 

9.! Hranice XI - Uhřínov 

Rozmístění jednotlivých částí je zobrazeno na obrázku č. 3-3 . [4] [22] [55] 
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Obr. 3-3 Zobrazení místních částí na mapě 
[Zdroj: [54]] 

Hranice leží v nadmořské výšce cca 250 m a bydlí zde přibližně 18 tisíc obyvatel. [4] [5] 

Centrální část města je situována do přirozeného středu mezi komunikačním koridorem 

tvořeným pozemní komunikací I/47, která je téměř souběžná s hlavní železniční tratí a 

z jihovýchodu navazujícím územím Teplic nad Bečvou. Tato část města je společenským 

a obchodním centrem města. Tento fakt z části narušuje novodobý princip rozvoje 

gigantických nákupních center v okrajových částech města. 

V řešeném území se nachází vojenský areál, který je od centra města vzdálený 400 m a 

k dnešnímu dni má rozlohu téměř 25 ha. [5] 

Hranice jsou průmyslovým městem. K tradičním průmyslovým podnikům patří areál 

cementárny a cihelny, postupně se formující od 19. století, vzdálený od centra 2 km a 

také rozlehlá průmyslová oblast, ve které sídlí strojírenské podniky – Sigma Pumpy 

Hranice, s.r.o., SSI-Schäfer s.r.o., AVL Čechy spol. s.r.o., BBC Czech, s.r.o. a United 

Polymers, s.r.o. Průmyslový areál se nachází nedaleko nádraží mimo bytovou zástavbu 

v průmyslové zóně. [4] [26] 

K turistickým lákadlům patří židovský hřbitov, dům se sgrafity v ulici Hřbitovní, 

Gallašův dům, poutní místo Kostelíček a dva přírodní úkazy. Ty leží v Hranickém krasu, 

který se rozléhá na obou březích řeky Bečvy. Jedním z nich jsou Zbrašovské aragonitové 

jeskyně, vzniklé tzv. teplicovým krasověním. Druhý, dnes známější, je Hranická propast. 
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S celkovou naměřenou hloubkou 473,5 m je nejhlubší sladkovodní propastí České 

republiky a zároveň díky rekordní hloubce vody 404 m nejhlubší zatopenou propastí na 

světě. [27] [28] [29] 

3.3! Stručná historie vývoje území 

Hranice znázorňují středověké město. První středověká města v České republice vznikala 

v období 10. - 11. století. Byla budována na příznivém, dobře chráněném místě ve vazbě 

na dopravní a obchodní trasy. [7] [55] 

 Historie města se datuje již od 12. století. První zmínky o osídlení jsou datovány od 12. 

století. Město bylo založeno na pečlivě vybraném místě – historické jádro města je 

umístěno na úzké vysoké ostrožně, která je téměř kolmá k oblouku řeky Bečvy. O tvar 

historického jádra města se postaraly téměř souběžné potoky Velička a Ludina. 

Mohutnější Velička lemuje západní stranu centra a úzká Ludina východní a jižní stranu. 

Na jihozápadě se současně vlévají do řeky Bečvy. [4] [5] [55] 

K roku 1797 zde žilo 3512 obyvatel. Do roku 2017 se počet navýšil na 18336 obyvatel. 

[4] [55] 

3.4! Město a doprava 

Město Hranice se nachází na silniční i železniční křižovatce významných dopravních tahů 

a je proto důležitým komunikačním uzlem Olomouckého kraje. Již odpradávna zde 

procházela významná obchodní trasa vedoucí ze severu Evropy na jih. Soudobá dopravní 

síť kopíruje tuto trasu a spadá do rozvojové osy OS10 viz obrázek č. 3-4. Ta byla zařazena 

do prioritní evropské sítě panevropských multimodálních koridorů jako jedna z větví VI. 

Koridoru Gdaňsk – Katowice – Žilina / Vídeň / Bratislava. Tato poloha město předurčuje 

k plnění funkce významné dopravní křižovatky. [4] [8] [22] [55] 
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Obr. 3-4 Rozvojové oblasti a rozvojové osy ČR 
[Zdroj: [13]] 

Ve vzdálené budoucnosti je v území navrhována výstavba VRT a kanálu D-O-L. Pro obě 

stavby je požadována územní ochrana koridorů, ale zároveň je nutné minimalizovat 

negativní dopady na rozvoj celého území i jednotlivých obcí. [13] [14] 

3.4.1! Silniční doprava 

Díky poloze města mají silnice I. a II. třídy značně tranzitní charakter. Dopravní kostra je 

ročleněna do silniční sítě a sítě místních a účelových komunikací. Uspořádání systému 

můžeme charakterizovat jako radiální – jednotlivé trasy jsou vedeny z různých směrů k 

centru města. Nejvýznamnější tah (dálnice D1) je vzhledem k městu veden diametrálně. 

Dopravní síť v řešeném území lze vidět na obrázku č. 3-5. [15] [56] 
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Obr. 3-5 Dopravní schéma Hranic  
[Zdroj: [23]] 

V Hranicích a v místních částech se nachází celkem 280 km silnic I., II. a III. třídy. 

Nadmístní dopravní vazby silniční sítě zajišťují mezinárodní tahy vedené v trasách silnic 

I/35 a I/47. V roce 2010 byla dokončena výstavba dálnice D1 s exitem 308 – Hranice, 

původně D47. Dokončením dálnice bylo městu značně odlehčeno od nadměrné dopravy 

po silnici I/47. Ostatní silnice zajišťují zejména místní spojení s okolními městy a obcemi. 

Mezi ně patří silnice II/438 a silnice II/440, které lze zařadit mezi doplňkové tahy 

krajského významu. Jejich poloha vůči městu je zobrazena na obrázku č. 3-6. [23] 
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Obr. 3-6 Hlavní silniční tahy ve městě  
[Zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

3.4.1.1! Významné komunikace 

D1 

Dálnice D1 ve směru Praha – Brno – Ostrava – státní hranice ČR/PL byla otevřena v roce 

2010. Otevřením se zlepšila časová dostupnost do spádových oblastí Hranic, zejména do 

Olomouce a Ostravy. Díky výstavbě dálnice město Hranice a jeho místní část Slavíč 

netrpí nadměrnou tranzitní dopravou po silnici I/47. Naopak se zvýšila dopravní zátěž v 

centru města. 

I/47 

Pozemní komunikace I/47 prochází téměř středem města a to z jihozápadu na východ v 

úseku Kojetín – Přerov – Lipník nad Bečvou - Ostrava. Jedná se o dvouproudovou 

průtahovou silnici od Drahotuš na Bělotín. Cesta byla ve své době stavěna jako silnice 

1.třídy. Představovala tedy spojnici mezi Brnem a Ostravou, eventuálně sloužila jako 

hlavní tah do Polska. Tato silnice pomyslně rozdělila město na dvě části a tvoří městskou 

bariéru. Vybudovaná dálnice nahradila původní tranzitní potřeby a počet vozidel na 

silnici I/47 výrazně poklesl. 
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V nedávné době se na této komunikaci staly dvě vážné nehody s tragickými následky. Jde 

o úsek na Olomoucké ulici v místě odboček na benzinové pumpy. V tomto místě byla 

silnice I/47 vyhodnocena jako jeden z nejnebezpečnějších úseků pro řidiče v Česku. Kvůli 

zvýšenému počtu střetů vozidel s chodci, včetně dvou smrtelných následků, došlo po 

mnoha letech ke snížení maximální povolené rychlosti na průtahu městem mezi okružní 

křižovatkou silnice I/47 se silnicí I/35 na ulici Hranická a okružní křižovatkou silnice I/47 

s místní komunikací v ulici Zborovská. Z původní rychlosti 70 km/hod se rychlost snížila 

na 50 km/hod. [31] [32] 

I/35 

Silnice 1. třídy I/35 je součástí důležitých evropských tras - E442 – a proto je tranzitní 

doprava na tomto dopravním tahu tvořena nákladními vozidly. Spolu s dálnicí D35 

propojují Čechy a Moravu. Silnice představuje významné státní komunikační propojení 

ze státní hranice Slovenské republiky (hraniční přechod Makov) na Rožnov pod 

Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě a dále na Olomouc. Je nejvytíženější 

silnicí ve městě a musí snášet velkou dopravní zátěž. Na jihu města odbočuje z okružní 

křižovatky silnice I/47 a vede jižním směrem podél řeky Bečvy. V budoucnu by měla být 

nahrazena Palačovskou spojkou, která bude navazovat na budovanou silnici R48 v úseku 

Bělotín – Rybí. “Záměrem této stavby je převedení evropského silničního tahu, který je 

využiván zejména pro tranzitní dopravu, ze stávající trasy I/35, vedoucí přes Hranice a 

Teplice nad Bečvou, na kapacitní čtvyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením na 

D48 u Palačova.”4 Realizace této silnice značně uleví městu od hluku a emisí a také v 

otázce plynulosti dopravy v jižní části města.  

II/440 

Na sever od města Hranice prochází dálnice D1, na kterou je město Hranice napojeno 

prostřednictvím silnice II/440. Ta je součástí silniční sítě Olomouckého kraje a propojuje 

Potštát se silnicí I/47 a I/35 (E 442). Silnice II/440 je z hlediska dopravního významu 

komunikací regionálního významu, vedena je středem města, skrze jeho obytné části. 

Silnice tvoří páteřní komunikaci ze severu města na jih. 

Na nadřazené pozemní komunikace navazuje síť nižšího dopravního významu. Jsou to 

místní komunikace, které zajišťují obsluhu zástavby, jestliže není přímo obsloužena ze 

silničních průtahů. Většinou jde o dvoupruhové úseky s měnící se šířkou komunikace, 

                                                

4 [33] Palačovská spojka se má začít stavět za dva roky [online]. 2018 [cit. 2019-01-07]. Dostupné 
z: https://www.mesto-hranice.cz/clanky/vystavba-palacovske-spojky-se-priblizuje 
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nelze jednoznačně určit jejich kategorii. V místních částech města pak tuto funkci plní 

převážně jednopruhové komunikace. 

Silniční síť doplňují účelové komunikace, které slouží dopravní obsluze nebo ve formě 

polních a lesních cest slouží ke zpřístupnění polních, lesních nebo jiných pozemků. 

Infrasktrukturu ve městě tvoří různá obslužná dopravní zařízení, mezi která patří 

autobusové zastávky, parkoviště, odpočívadla a čerpací stanice pohonných hmot. V 

řešeném území se v současnosti nachází 48 autobusových zastávek, parkovací a odstavné 

plochy a šest čerpacích stanic pohonných hmot. 

3.4.2! Železniční doprava 

Dopravní vazby zajišťují celostátní železniční tratě č. 270 a č. 280. Trať č. 270 je součástí 

II. a III. železničního koridoru a dále i hlavní transevropské železniční magistrály E 40 

Le Havre – Paris – Frankfurt – Nürnberg – Cheb – Plzeň – Praha – Přerov – Dětmarovice 

– Mosty u Jablůnkova – Žilina – Košice – Čop – Lvov. Rovněž je zařazena i do evropské 

dopravní sítě. [16] 

Trasa č. 270 vede ve směru Praha – Česká Třebová – Olomouc – Ostrava – Bohumín a 

trať č. 280  ve směru Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč - Púchov (Slovensko).  

Železniční koridory na území města spadají do koridoru VR1 (viz obrázek č. 3-7), který 

vymezuje Politika územního rozvoje ČR. Koridor spadá pod koridory vysokorychlostní 

dopravy s nadnárodním významem. [13] 

Ve městě jsou taktéž dvě železniční stanice. Hranice na Moravě je název hlavního 

nádraží. Tudy projíždí všechny spoje v obou směrech. A to menší nese název Hranice na 

Moravě město, kde zastavují pouze osobní vlaky ve směru na Slovensko a zpět. 
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Obr. 3-7 Železniční koridory PŮR ČR  
[Zdroj: [13]] 

3.4.3! Cyklistická doprava 

Pro cyklistiku ve městě jsou využívány všechny komunikace kromě trasy dálnice D1. Pro 

cykloturistiku jsou v řešené oblasti vyznačeny dvě cykloturistické dálkové trasy. 

1.! Jantarová stezka na území ČR (Hatě – Hevlín) 

2.! Cyklostezka BEČVA 

Městem prochází mezinárodní dálková cyklotrasa “Greenways Krakow – Morava – 

Wien”, neboli Jantarová stezka. Cyklostezka má silný historický kontext. Stezka vede 

zčásti po cyklostezce Bečva a zčásti po cyklistických trasách. Stezka kopíruje obchodní 

trasu, která byla po staletí využívanou obchodní trasou. Dovážel se po ní jantar z Pobaltí 

do Itálie, Řecka i Egypta. Trasa je zařazena mezi dálkové cyklotrasy I. třídy. [17] [23] 

Dále Hranicemi prochází cyklostezka Bečva nadregionálního významu. Vede po levém 

břehu stejnojmenné řeky Bečvy. Celková délka cyklostezky činí cca 160 km a její trasa 

vede z obce Horní Bečva (Rožnovská Bečva) nebo Velké karlovice (Vsetínská Bečva) 

přes Valašské Meziříčí, Hranice do Tovačova, kde se nachází soutok řeky Bečvy a 

Moravy. Moravská brána má charakter ploché pahorkatiny, čímž zajišťuje pro rozvoj 

cyklostezek vhodné podmínky, protože terén je velmi jednoduchý. Cyklostezka je 
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oblíbená a hojně využívaná díky kvalitnímu povrchu, atraktivnímu prostředí a 

nenáročnému terénu. [17] [23] 

Mnoho lidí využívá cyklistickou dopravu jako dopravu za prací. Cyklistické trasy jsou ve 

městě vybudovány, ovšem v malém množství. Intenzita cyklistické dopravy ve městě je 

poměrně vysoká, byť podmínky pro cyklisty nejsou ideální a tak cyklisté využívají nejen 

místní komunikace, ale i chodníky a další neoficiální stezky. A protože cyklistická 

doprava není oddělena od motorové dopravy a probíhá takřka na všech komunikacích, 

může lehce dojít ke zranění cyklisty. Lidé se tak při cestě do práce pohybují po silnicích 

I/35 a I/47. Intenzity cyklistické dopravy dle celostátníhé sčítání dopravy z roku 2016 

jsou zobrazeny na obrázku č. 3-8. [17] [23] 

 

Obr. 3-8 Intenzity cyklistické dopravy dle CSD 2016  
[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 
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V současné době síť cyklodopravy zajišťují 4 cyklistické trasy (A, B, C, D). Pokud budou 

cyklistům poskytnuty lepší podmínky, podíl cyklistické dopravy se bude zvyšovat. Je 

však nutné řešit otázku bezpečného pohybu cyklistů po městě a okolí. Souvisejícím 

aspektem je dostatečné zázemí pro cyklisty, jako jsou stojany, úschovny, kolárny. 

Vzhledem k poloze místních částí je vhodné cyklistiku podporovat. Mohlo by dojít k 

omezení využívání individuální automobilové dopravy při dojíždění z místních částí, 

které s městem bezprostředně sousedí. [17] [23] 

 

Obr. 3-9 Mapa cyklotras ve městě a v okolí  
[Zdroj: [17]] 
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Obr. 3-10 Typy cyklotras ve městě  
[Zdroj: [17]] 

3.4.4! Letecká a vodní doprava 

U Hranic se nachází sportovní letiště, které je zařazeno do sítě vnitrostátních veřejných 

letišť. Letiště je schopno přijímat malá sportovní letadla, větroně, aerotaxi a případně 

malá dopravní letadla. Nejblíže dostupná letiště s pravidelným vnitrostátním i 

mezinárodním provozem se nachází v Brně a Ostravě. 

Stálá vodní doprava ve městě provozovaná není. Tok řeky Bečvy je podle zákona č. 

114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů dopravně využitelnou 

vodní cestou v úseku od Přerova po soutok s řekou Moravou. V rozvojových plánech se 

ale nadále počítá s územní rezervou pro realizaci plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe 

(D – O – L), severní větev. V území plánované územní rezervy nesmí být měněno využití 

území, které by znemožnilo nebo zásadně ztížilo realizaci takto vymezené dopravní 

stavby. [16] [23] 

3.4.5! Veřejná a městská hromadná doprava 

VHD a MHD jsou zásadními prvky pro budování udržitelné mobility ve městech. Z 

tohoto důvodu by měly být dostatečně atraktivní pro udržení stávajících uživatelů a 

získání nových. Aby toho bylo možno dosáhnout, je zapotřebí zvyšování efektivity, 

harmonizace tarifů, časů odjezdů a příjezdů linek. [35] 



 

28 

 

Veřejnou hromadnou dopravu v Hranicích zajišťuje Olomoucký kraj, město ji tak může 

ovlivnit pouze omezeně. Městskou hromadnou dopravu obstarává dopravce ČSAD 

Frýdek-Místek a.s. pomocí elektrobusů. MHD v Hranicích je plně elektrifikována. 

Hranice se tak staly prvním městem v České Republice, ve kterém je veškerá MHD 

zajišťovaná pouze elektrickými vozidly. Vedení města tak bojuje za lepší životní 

prostředí ve městě, neboť elektrobusy produkují nulové emise. Další pozitivum je úbytek 

hluku. [36] 

Služby MHD využívá za jeden pracovní den zhruba 2200 cestujících a o víkendu okolo 

300 cestujících. Po MHD je poptávka vnitřní – v rámci města Hranice, dopravou 

zdrojovou a cílovou z hlediska města. Základní zdroj pro stanovení množství zdrojové a 

cílové dopravy je dojížďka do zaměstnání a do škol. To je zajišťováno v rámci Sčítání 

lidí, domů a bytů. Podle tohoto informačního zdroje z města vyjíždí celkem 2330 osob. 

Největšími cíli jsou Přerov (318 osob), Olomouc (276 osob), Brno (197 osob), Ostrava 

(183 osob), Valašské meziříčí (145 osob), Praha (131 osob) a Lipník nad Bečvou (113 

osob). Zato do města dojíždí dohromady 3916 osob. Přičemž nejvíc z Lipníku nad Bečvou 

(113 osob), Bělotína (211 osob), Přerova (158 osob), Opatovic (129 osob) a Černotína 

(123 osob). [18] 

 

Obr. 3-11 Mapa s vyznačenými spádovými oblastmi dle VHD 
[Zdroj: [37]; zpracování: vlastní] 
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Do vyznačených spádových oblastí patří následující obce: 

1.! Potštát, Olšovec, Středolesí, Uhřínov, Loučka, Podhoří, Milenov, Partutovice, 

Radíkov, Hrabůvka 

2.! Luboměř, Jindřichov, Střítež nad Ludinou, Spálov 

3.! Bělotín, Odry 

4.! Bělotín, Nový Jičín, Starý Jičín, Polom 

5.! Špičky, Hustopeče nad Bečvou, Černotín 

6.! Dolní Těšice, Kelč, Zámrsky, Skalička, Ústí, Soběchleby, Dolní Nětčice, Horní 

Nětčice, Býškovice, Rakov, Paršovice, Opatovice, Valšovice, Horní Újezd, 

Všechovice, Malhotice 

7.! Lipník nad Bečvou, Přerov, Sušice, Klokočí, Jezernice, Slavíč 

8.! Návaznost spojů veřejné a městské dopravy není problém jen v Hranicích, ale v 

celorepublikovém měřítku. 

Návaznost spojů veřejné a městské dopravy není problém jen v Hranicích, ale v 

celorepublikovém měřítku. Pracovní doba většiny průmyslových podniků ve městě 

začíná v 6:00 ráno, zaměstnanci však nemůžou využívat spojů autobusové dopravy z 

důvodu, že dojezdy autobusů nejsou uzpůsobeny začátku pracovní doby, viz graf č. 3-1. 

Příjezdy autobusů do Hranic se pohybují okolo 5. hodiny ranní, což vzhledem k začátku 

pracovní doby je poměrně brzy. Další autobusy přijíždí po 6. hodině nebo z některých 

obcí až po 7. hodině. Návaznost spojů nesouvisí jen s pracujícími lidmi, ale také se 

studenty, kteří využívají kombinaci autobus – vlak. 

 

Graf 3-1 Ranní příjezd autobusů ze spádových oblastí 
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Síť MHD v Hranicích se zdá být vyhovující, ale ne dostatečně frekventovaná a se špatnou 

návazností spojů na VHD. V současné době zajišťuje MHD v Hranicích celkem 10 linek. 

Do každé městské části Hranic jezdí autobus minimálně čtyřikrát denně. Pro občany 

Hranic a místních částí využívající MHD k dopravě do práce je vedení linek přívětivé. 

Linky totiž jezdí převážně okružní jízdy (viz obrázek č. 3-12) a sbírají cestující skoro z 

celého území města. Z hlediska rychlé přepravy na požadované místo je tento typ vedení 

linek nevyhovující. Jednotlivá jízda může trvat až 40 minut. 

 

Obr. 3-12 Schéma vedení linek MHD k prosinci 2015  
[Zdroj: [38]] 
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4! ANALÝZA DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE VE MĚSTĚ 

Analýza současné dopravní situace byla provedena z důvodu dostatečného seznámení 

s řešenou oblastí a hlubšího poznání problematických míst. Na významných 

komunikacích byly zjištěny intenzity dopravy a byla také popsána a shrnuta dopravní 

obslužnost ve městě. V neposlední řadě jsou uvedeny možné způsoby, které přispějí ke 

zlepšení dopravy a její plynulosti. 

4.1! Stupeň automobilizace 

Stupeň automobilizace vyjadřuje počet osobních automobilů na tisíc obyvatel. Tento 

indikátor popisuje počet automobilových vozidel vztažené k počtu obyvatel. Hodnoty pro 

určení stupně automobilizace se získavají z centrálního registru vozidel. Bohužel pro 

řešenou oblast jsou dohledatelné informace jen od roku 2009. Následující graf ukazuje 

míru automobilizace v řešeném území v letech 2009 - červenec 2018. [38] 

Vývoj automobilizace je ovlivněn vývojem počtu obyvatel a vývojem počtu automobilů. 

Počet osob v Hranicích v posledních letech mírně poklesl. Celkový počet vozidel 

registrovaných na území Hranic se výrazně zvyšoval od roku 2013, poté se nárust 

zpomalil. Do října roku 2018 připadal jeden registrovaný automobil na 1,5 obyvatele. 

[40] [41] [42] [43] [44] 

 

Graf 4-1 Grafické znázornění vývoje stupně automobilizace v Hranicích  
[Zdroj: [40] [41] [42] [43] [44]; zpracování: vlastní] 

"

#""

$""

%""

&""

'""

(""

)""

*""

$""+ $"#" $"## $"#$ $"#% $"#& $"#' $"#( $"#) $"#*

!
"
#$
%&
"
'"
(
)
*+
,
&-
.
%"
/
"
(
012
&

)
-&
3&
44
4&
"
(
56
-%
$1



 

32 

 

4.2! Intenzita silniční dopravy 

Intenzitu dopravy vyhodnocuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) pomocí pravidelných 

sčítání frekvence dopravy v pětiletých intervalech. V roce 2016 proběhlo poslední sčítání. 

Měření se provádí opakovaně, nejvýše 7krát a hodnoty jsou následně zprůměrovány.  

Intenzita dopravy udává množství vozidel, které projedou daným místem za určitý čas 

(hod/den). Je důležitým kritériem pro projektování a plánování dopravy do budoucna. [9] 

Podle Celostátního sčítání dopravy (CSD) v letech 2000 – 2016 byly v řešeném území 

napočítány intenzity dopravy na silnicích: I/47, I/35, II/440. Sčítání automobilové 

dopravy probíhá na několika úsecích jednotlivých silnic. Stanovištím je přiděleno číslo 

profilu. Pro potřeby diplomové práce byly úseky pojmenovány pro lepší orientaci. 

Nejvyšší dopravní zatížení má silnice I/35. Je to dopravní tepna bez níž by nebylo možné 

si představit dopravu na Valašské Meziříčí a Slovensko. Zejména na úseku v Hranicích 

je nejvíce zatížená, denní intenzita se pohybuje okolo 10 tisíc vozidel za den. Její 

vytíženost oproti minulým rokům mírně klesla viz tabulka č. 4-1. Naměřené intenzity z 

roku 2016 jsou blízké hodnotám naměřených v roce 2000. Silnice potvrzuje potřebu 

infrakstrukturních staveb vyhýbajících se městu. Měřené profily jsou zobrany na obrázku 

č. 4-1. [34] 

 

Obr. 4-1 Rozmístění měřících úseků na silnici I/35 
[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 
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Tab. 4-1 Výsledky sčítání dopravy na silnice I/35  
[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 

 

 

Graf 4-2 Vývoj dopravního zatížení silnice I/35 na území města Hranice v období 2005-
2016 

[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 

Druhou nejzatíženější komunikací ve městě je silnice I/47. Ta byla podle celostátního 

sčítání dopravy v letech 2000 - 2016 a dostupných údajů, zveřejněných na webových 

stránkách Ředitelství silnic a dálnic České Republiky (dále ŘSD ČR), zatěžována 

průměrně 15630 automobily za 24 hodin. Z údajů v tabulce č. 4-2 vyplývá, že intenzita 

dopravních vozidel na silnici klesla po vystavení dálnice D1 (r. 2010). Průměrná denní 

intenzita se snížila o polovinu oproti roku 2000. Tento markantní pokles můžeme 

pozorovat taktéž na grafu č. 4-3. Na obrázku č. 4-2 lze vidět rozmístění měřících profilů 

na silnici. [34] 



 

34 

 

 

Obr. 4-2 Rozmístění měřících úseků na silnici I/47 
[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 

 

Tab. 4-2 Výsledky sčítání dopravy na silnici I/47  
[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 

 

Graf 4-3 Vývoj dopravního zatížení silnice I/47 na území města Hranice v období 2005-
2016  

[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 
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Index vývoje dopravy na silnici II/440 lze vidět na grafu č. 4-4. Z něj je patrné, že největší 

nárůst připadl na ulici Potštátskou. Příčinu lze přisuzovat výstavbě již zmiňované dálnici 

D1, protože právě ulice Potštátská přivádí automobilovou dopravu z dálnice do města. 

Oproti roku 2000 je nárůst intenzity dopravy téměř dvojnásobný. Na obrázku č. 4-3 jsou 

zobrazeny měřící profily silnice. [34] 

 

Obr. 4-3 Rozmístění měřících úseků na silnici II/440 
[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 

 

Tab. 4-3 Výsledky sčítání dopravy na silnici II/440  
[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 
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Graf 4-4 Vývoj dopravního zatížení silnice II/440 na území města Hranice v období 
2005-2016  

[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 

4.3! Možná řešení 

Jak již bylo zmíněno, Hranice jsou v současné době významným dopravním silničním 

uzlem. Důsledkem toho je vysoká zátěž tranzitní dopravou a nákladní přepravní 

dopravou. Hlavní dopravní tahy vedou skrz město v blízkosti historického centra. Značné 

dopravní zatížení má na město negativní dopady – hluk, prach, emise a zvýšený počet 

nehod. Zastupitel a bývalý místostarosta města Mgr. Ivo Lesák tvrdí: “Doprava v 

Hranicích houstne a ve špičkách se ucpává město. Řidiči pak ztrácejí trpělivost v uzlových 

bodech – na výjezdu z Nádražní ulice na křižovatce u Slávie nebo v ulici Přísady na 

výjezdu do Teplic, kde se pravidelně tvoří kolona hluboko do Komenského ulice.”5 Podle 

něj jsou příčiny současného stavu následující: 

•! nedostatečná a neřešená dopravní infrastruktura, 

•! stále stoupající počet automobilů na jednu domácnost, 

•! koncentrace průmyslových podniků do průmyslových areálů, 

                                                

5 [10] LESÁK, Mgr. Ivo. Doprava v Hranicích potřebuje koncepční řešení. Hranický zpravodaj. 
Frýdek-Místek: KLEINWÄCHTER holdig, 2018, IV (6/2018). 
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•! málo využívaná MHD, 

•! špatné návyky většiny z nás – autem kamkoliv a kdykoliv.6 

Největších intenzit dosahuje silnice I/35 v jižní části města ve směru na Valašské Meziříčí 

a dále na Slovensko. Dále i městská páteřní komunikace II/440, vedoucí severně od 

Potštátu, přes sjezd z dálnice D1 směrem do města. K odklonění dopravy mimo město a 

jeho obytné části by měly pomoct nově vybudované silnice. [10] 

Na základě výše zmíněného textu jsou v plánu dva projekty, které by měly dopravní zátěž 

ve městě regulovat: 

-! výstavba Palačovské spojky, 

-! výstavba Severního obchvatu města. 

Palačovská spojka řeší tranzitní dopravu na Slovensko. Na starosti ji má ŘSD, město 

Hranice nemá rozhodovací pravomoce, protože úsek mezi Palačovem a Valašským 

Meziříčím není v katastru města. Spojka má pro město mimořádnou důležitost, protože 

odvede tranzitní dopravu, která vede skrz Hranice po silnici I/35 v jižní části. Záměrem 

stavby je převést evropský silniční tah, ze stávající trasy I/35, vedoucí přes Hranice, 

Teplice nad Bečvou a další obce, na čtyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením 

na D48 u Palačova. Výstavba by měla být zahájena v roce 2020. [45] [48] 

                                                

6 [10] LESÁK, Mgr. Ivo. Doprava v Hranicích potřebuje koncepční řešení. Hranický zpravodaj. 

Frýdek-Místek: KLEINWÄCHTER holdig, 2018, IV (6/2018). 
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Obr. 4-4 Zobrazení plánované Palačovské spojky na mapě  
[Zdroj: [47]] 

 

Obr. 4-5 Silnice I/35 Lešná – Palačov – charakteristiky stavby  
[Zdroj: [48]] 

Výstavba Palačovské spojky spočívá nejen ve výstavbě samotné spojky, která zahrnuje 

kapacitní připojení silnice I/35 na dálnici D48, ale i patřičnou úpravu této dálnice. Proto 
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stavba silnice I/35 Lešná – Palačov v sobě zahrnuje novostavbu silnice I/35 v délce 5,4 

km a úpravu dálnice D48 v délce 3,7 km viz obrázek č. 4-5. 

Stavba vytvoří lepší napojetí Valašského meziříčí a Vsetína na páteřní dálniční tah D1, 

tranzitním řidičům se sníží cestovní doba a obyvatelé dotčených lokalit budou mít svá 

města i obce bez kamionů. [47] [48] 

Severní obchvat zajistí propojení nadregionální komunikace I/47 a II/440, které je v 

současné době možné skrze obytné části města. Sníží podstatně dopravní zatížení vnitřní 

části města a současně bude využíván k obsluze průmyslových areálů na severu města, 

které jsou taktéž obsluhovány skrze obytné čtvrti. Stavba pomůže regionu ke zkrácení 

přepravních vzdáleností, zrychlení přepravy a k ochraně životního prostředí ve městě. 

Tento projekt se dělí na dva dílčí projekty. Více v následující kapitole. 



 

40 

 

5! DOPRAVNÍ PRŮZKUM PŘEPRAVNÍCH VAZEB 

Stejně jako v celé ČR, tak i v zájmovém regionu došlo k rozsáhlým strukturálním 

změnám: ke koncentraci výrobních kapacit do regionálních center, vzniku většího počtu 

menších a středních firem místo velkých a v poslední řadě k suburbanizaci (odliv obyvatel 

do okolních obcí). Lidé proto upřednostňují silniční dopravu před železniční. 

Struktura kapacitních komunikací, které jsou schopny převádět objemnější dopravu, 

tranzitní i cílovou, je velmi omezená. Na severu města se jedná především o překonávání 

železničního tělesa, které je částečně v násepu a částečně na viaduktu. Tvoří bariéru 

přístupu do města od severu. Na celé město tak připadá jediný možný přístup přes 

železnici směrem k dálnici D1 (Potštátská ulice). [19] [20] 

Severně od města prochází dálnice D1, na kterou je kolmo napojená páteřní komunikace 

města silnice II/440. Silnice propojuje Potštát se silnicí I/47 a I/35 (E 442). Z hlediska 

dopravního významu je komunikací regionálního významu. Vede téměř středem města, 

skrze jeho obytné části. Další průtahovou dopravní linií vedenou středem města je 

čtyřproudá silnice I/47, která spojuje Přerov a Fulnek. V minulosti byla využívána jako 

spojka mezi Brnem a Ostravou. Dnes už je nahrazena téměř souběžně vedenou dálnicí 

D1. [19] [20] 

V severovýchodní části města se nachází průmyslové zóny, do kterých denně míří jak 

zaměstnanci osobními auty, tak nákladní automobilová doprava. Aby se do cílové lokality 

však dostali, volí trasy své cesty skrze obytné zóny a zatěžují tím město jak hlukem, tak 

emisemi a prachem. 

Severovýchodní obchvat je strategickou dopravní stavbou v podobě silnice II. třídy. 

Obchvat zajistí propojení nadregionálních komunikací II/440 a I/47 tak, aby vedly mimo 

obytné části města a odklonily tranzitní a cílovou dopravu mimo obytné zóny. Stavba tak 

zásadním způsobem sníží dopravní zatížení vnitřní části města a také pomůže regionu ke 

zkrácení přepravních vzdáleností, zrychlení přepravy a k ochraně životního prostředí v 

Hranicích. Současně se obchvat využije k obsluze průmyslových areálů v severní části 

města. [19] [20] 

Severovýchodní obchvat bude součástí Severního obchvatu, který se skládá ze dvou částí: 

1.! severozápadní část – spojuje silnici II/440 s křižovatkou silnic I/47 a I/35 v 

místní části Drahotuše 

2.! severovýchodní část – spojuje silnici II/440 se silnicí I/47 v místě Bělotínské 

ulice 
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Zastupitelstvo města schválilo obchvat jako prioritní dopravní stavbu v roce 2017. [19] 

[20] 

V rámci zpracování posouzení plánovaného Severovýchodního obchvatu byly zjištěny 

aktuální intenzity dopravy na hlavních tazích vedoucích do města. 

5.1! Předmět průzkumu 

Předmětem průzkumu je měření a vyhodnocení kordonového a profilového průzkumu na 

vybraných profilech v souvislosti s výstavbou obchvatu města Hranice v Olomouckém 

kraji. Kordonový průzkum byl proveden pomocí vyhodnocení registračních značek, 

profilová měření byla provedena kamerami a radary. 

 

Obr. 5-1 Zájmové území 
[zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

5.2! Měření intenzit dopravy 

5.2.1! Měřené profily 

Hodnoty intenzit byly měřeny na 4 profilech kamerou, na 6 profilech statistickým 

radarem. Stanoviště pro kamery byly umístěny na hlavní tahy vedoucí do města na ulici 

Olomouckou (I/47), silnici I/35 ve směru na Valašské Meziříčí, ulici Bělotínskou (I/47) 

a ulici Potštátskou (II/440). Na lokalitách 1 a 3 (viz obr. 5-2) byly umístěny kamery dvě, 

protože se jedná o čtyřpruhové komunikace a kamera by nezaznamela všechny 4 pruhy. 
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Radary byly umístěny blíže centru města, na silnice s menší intenzitou provozu, tedy dva 

na ulici Tř. 1. máje (II/440) a tři na různé části ulice Olomoucká a Bělotínská (I/47), 

poslední radar byl umístěn na ulici Hranickou (I/35). 

Data byla vyhodnocována na vybraných lokalitách ve středu 30. 5. 2018 od 7:00 do 17:00 

hodin.  

 

Obr. 5-2 Lokalizace kamer a radarů 
[zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 
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Obr. 5-3 Kamery na lokalitě 1 (směr Hranice) 

 

Obr. 5-4 Kamery na lokalitě 1 (směr Lipník nad Bečvou) 
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Obr. 5-5 Kamera na lokalitě 2 

 

Obr. 5-6 Kamery na lokalitě 3 (směr Bělotín) 
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Obr. 5-7 Kamery na lokalitě 3 (směr Hranice) 

 

Obr. 5-8 Kamery na lokalitě 4 
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Obr. 5-9 Radar na lokalitě 1 

 

Obr. 5-10 Radar na lokalitě 2 
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Obr. 5-11 Radar na lokalitě 3 

 

Obr. 5-12 Radar na lokalitě 4 
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Obr. 5-13 Radar na lokalitě 5 

 

Obr. 5-14 Radar na lokalitě 6 
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5.2.2! Metodika měření a vyhodnocení 

Měření intenzit probíhalo na základě měření statistickými radary Sierzega SR4 a 

kamerami. Radar je schopný automaticky vozidla detekovat v obou jízdních pruzích a 

rozlišovat jednotlivé směry. Dále je schopný zaznamenat datum, čas, rychlost, délku a 

odstup vozidel. Radary se umisťují na sloupky svislého dopravního značení. Na lokalitách 

s kamerami byl záznam analyzován pomocí softwaru a následně byla ručně doplněna 

skladba dopravního proudu a jízdní směr.  

Vyhodnocení intenzit probíhalo na základě požadavků technických podmínek TP 189 

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání). Dle TP je pro 

většinu dopravně inženýrských aplikací dostatečné určení RPDI (roční průměr denních 

intenzit dopravy) s odchylkou ± 12 %, což odpovídá přibližně 6 hodinám průzkumu. 

Stanovení RPDI pak probíhá na základě následujícího vzorce: 

!"#$ % $& ' (&)* ' (*)+ ' (+),-./ 

 

kde: 

Im intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu 

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) 

kd,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit dopravy) 

kt,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzity dopravy na roční 

průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit dopravy) 

5.2.3! Výsledky měření 

Měření intenzity probíhalo radarem a kamerou na vybraných lokalitách ve středu 30. 

května 2018. Data byla vyhodnocována v souladu s TP 189 od 7:00 do 17:00. 

Pro zjištění špičkových intenzit byly vytvořeny grafy jak pro radary, tak pro kamery. Pro 

kamery byla vyhodnocována doba od 7:00 do 17:00, pro radary byla vyhodnocována 

doba od 0:00 do 17:00. Z grafu intenzit vyplynulo, že dopolední špičková hodina je na 

většině lokalit mezi 7:00 a 8:00 (R1, R2, R6, K1, K4). Na dvou lokalitách byla 

zaznamenána špičková hodina od 6:00 do 7:00 (R3, R5) a na dvou lokalitách od 8:00 do 

9:00 (K2, K3). Netradičně byla zaznamenána dopolední špička na lokalitě R4, kdy byla 

špička od 10:00 do 11:00. Odpolední špičková hodina se pak pohybovala od 14:00 do 



 

50 

 

15:00 (R2, R3, R4, R5, K3) nebo od 15:00 do 16:00 (R1, R6, K1, K2, K4). Významnější 

je na obou lokalitách odpolední špičková hodina. 

 

Graf 5-1 Hodinové intenzity na lokalitách měřené radarem 

 

Graf 5-2 Hodinové intenzity na lokalitách měřené kamerou 

Roční průměr intenzit dopravy byl vypočten z dat od 7:00 do 17:00. Pro vyhodnocení 

hodnot RPDI z naměřených intenzit byl použit software TRALYS dle postupu uvedeného 

v kapitole 5.3.1. Odhad přesnosti vyšel pro všechny lokality ± 7 %. Dle TP je nutné 
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dodržet odchylku ± 12 %, aby bylo měření relevantní. Všechny hodnoty vyhovují 

technickým podmínkám. 

Hodnoty RPDI na jednotlivých lokalitách jsou vidět v následujících tabulkách spolu 

s podílem nákladních vozidel (všechny nákladní vozidla + autobusy). 

 

Tab. 5-1 RPDI a podíl nákladních vozidel na jednotlivých lokalitách měřených radarem 

 

Tab. 5-2 RPDI a podíl nákladních vozidel na jednotlivých lokalitách měřených kamerou 

 
V následující tabulce č. 5-3 lze vidět porovnání hodnot RPDI z naměřených výsledků a 

z celostátního sčítání dopravy z roku 2016. 

 

Tab. 5-3 Porovnání naměřených hodnot RPDI s hodnotami z CSD 2016 

 

Tab. 5-4 Porovnání naměřených hodnot RPDI s hodnotami z CSD 2016 

Z výsledků je patrné, že se RPDI během necelých 2 let dle předpokladů navýšilo. Na 

většině lokalit měřené jak radarem, tak kamerou, došlo k nárůstu nejméně o 1000 voz/den. 

Největší nárůst byl zaznamenána na lokalitě 1K, která se nachází na silnici I/47 mezi 

Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. 
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Obr. 5-15 Hodnoty RPDI pro jednotlivé lokality 
[zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

5.3! Kordonový průzkum 

5.3.1! Metodika měření a vyhodnocení 

Sběr dat probíhal na základě analýzy registračních značek vozidel projetých určitým 

profilem. Na každém profilu byla umístěna kamera značky Canon Legria HF G25 a byl 

zaznamenáván dopravní proud v obou jízdních směrech.  

Následně byly videozáznamy podrobeny analýze v softwaru AVES, který je schopen 

z analýzy obrazu rozpoznat registrační značky vozidel s vysokou přesností a přiřadit jim 

dobu průjezdu daným profilem. Výsledkem je pak databáze registračních značek s časem 

průjezdu a ke každému záznamu je přiřazena fotografie pro kontrolu správnosti 

vyhodnocení. 
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Obr. 5-16 Analýza registračních značek 

 

Obr. 5-17 Vyhodnocení pomocí softwaru 

Z konečné verze databáze byl následně vyhodnocen směrový průzkum a dopravně 

inženýrské charakteristiky na jednotlivých lokalitách do jednotlivých směrů. Primárně je 

vyhodnocení soustředěno na tranzitní dopravu. 

5.3.2! Výsledky měření 

Kordonový průzkum byl na požadovaných profilech proveden 30. 5. 2018 od 7:00 do 

17:00. Profily jsou zobrazeny v následujícím obrázku. Následně byla data z jednotlivých 
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profilů spárována a vyhodnocena. Jako tranzitní doprava byla uvažována vozidla, která 

měla z profilu do profilu cestovní dobu menší než 20 minut. 

 

Obr. 5-18 Lokality pro kordonový průzkum 
[zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

Z tabulky lze vidět, že je podíl tranzitní dopravy na jednotlivých lokalitách od 22 do 36 

%. Největší podíl tranzitní dopravy je zaznamenán na lokalitách 1 a 2, nejmenší pak na 

lokalitě 4. 

 

Tab. 5-5 Podíl tranzitní dopravy dle jednotlivých lokalit 
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V následující tabulce a pentlogramu jsou zaznamenány počty vozidel pro jednotlivé 

lokality. V prvním sloupci je výchozí lokalita, v prvním řádku je cílová lokalita. Všechny 

tyto cesty měly cestovní čas menší než 20 minut a jsou tedy vyhodnoceny jako doprava 

tranzitní. Nejčastěji byla zaznamenána cesta z lokality 1 do lokality 2 (západ – jih), 

případně z lokality 2 do lokality 1 (jih – západ). Tato spojnice je logická vzhledem k 

napojení silnice I/47 na důležitou silnici I/35, spojení je vedeno i jako evropská silnice 

E442. Druhým nejzatíženějším směrem z hlediska tranzitu je směr z lokality 1 do lokality 

3 (západ – východ), respektive z lokality 3 do lokality 1 (východ – západ).  

 

Tab. 5-6 Vyhodnocení tranzitní dopravy (doba průzkumu) 
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Obr. 5-19 Pentlogram tranzitní dopravy za dobu průzkumu od 7:00 do 17:00 
[zdroj: [49]; zpracování: vlastní] 

Hodnoty z průzkumu byly dle požadavků TP 189 Stanovení intenzit dopravy na 

pozemních komunikacích (II. vydání) převedeny na hodnoty RPDI. 

 

Tab. 5-7 Vyhodnocení tranzitní dopravy (RPDI) 
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Obr. 5-20 Pentlogram tranzitní dopravy v hodnotách RPDI (celkem) 
[zdroj: [49]; zpracování: vlastní] 
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Obr. 5-21 Pentlogram tranzitní dopravy v hodnotách RPDI (osobní vozidla) 
[zdroj: [49]; zpracování: vlastní] 
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Obr. 5-22 Pentlogram tranzitní dopravy v hodnotách RPDI (nákladní vozidla) 
[zdroj: [49]; zpracování: vlastní] 

5.4! Vyhodnocení průzkumu 

Předmětem průzkumu bylo vyhodnotit hlavní dopravní vazby na významných 

komunikacích vedoucích do města Hranice. Pro zjištění dopravních vazeb byl proveden 

profilový průzkum radary a kordonový průzkum kamerami. 

Z tabulky a grafu lze vidět, že je podíl tranzitní dopravy na jednotlivých lokalitách od 22 

do 36 %. Největší podíl tranzitní dopravy je zaznamenán na lokalitách 1 a 2, nejmenší 

pak na lokalitě 4. Nejčastěji byla zaznamenána cesta z lokality 1 do lokality 2 (západ – 

jih), případně z lokality 2 do lokality 1 (jih – západ). Tato spojnice je logická vzhledem 

k napojení silnice I/47 na důležitou silnici I/35, spojení je vedeno i jako evropská silnice 
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E442. Druhým nejzatíženějším směrem z hlediska tranzitu je směr z lokality 1 do lokality 

3 (západ – východ), respektive z lokality 3 do lokality 1 (východ – západ). 

Výše uvedené výsledky jen potvrzují potřebu výstavby Palačovské spojky (vazba lokalita 

1 a 2) a Severního obchvatu (vazba lokalit 1, 3 a 4). Z výsledků se dá předpokládat, že 

výstavba Palačovské spojky sníží intenzitu mezi lokalitami 1 a 2 cca o 3 tis. vozidel 

(současná hladina intenzit). Výstavba Severního obchvatu by přinesla snížení dopravy na 

hlavních tazích procházejících městem cca o 2 500 vozidel. Navíc Severní obchvat má 

významnou funkci i s ohledem na průmyslovou zónu nebo napojení na vlakové a 

autobusové nádraží, kdy tyto intenzity nejsou v průzkumu uvažovány. Přínos obchvatu 

v podobě snížení intenzit na pozemních komunikacích tedy bude větší. 
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6! PROBLEMATIKA DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ 

V SO Hranice najdeme hned několik míst, která jsou z pohledu dopravně – 

bezpečnostního hlediska riziková pro všechny účastníky silničního provozu. Nehody se 

stávají nejen na nepřehledných částech PK ale i na rovných a dobře viditelných úsecích. 

Nejčastějším rizikem jsou špatná rozhledová pole na křižovatkách. Další z řad rizik jsou 

absence infrastruktury pro pěší nebo přechodů pro chodce a nebo jejich nesprávné 

umístění. 

Pro zjištění nehodovosti v České republice slouží web www.jdvm.cz. Lze zde snadno 

dohledat informace o dopravních nehodách, při kterých byla způsobena škoda za částku 

větší než 100 tisíc korun, nebo došlo při nehodě ke zranění a nebo byla způsobena škoda 

na majetku třetí osoby (např. poničení svodidel, zábradlí mostu, dopravní značka).7 

Informace zahrnují četnost nehod, podmínky za kterých se nehoda stala, kolik bylo při 

nehodě zraněných osob a zda se jedná o lehká nebo těžká zranění. Taktéž jsou zde 

informace o tom, kdo nehodu zavinil, jestli byl viník pod vlivem alkoholu a dále podrobné 

informace o stavu povrchu vozovky, povětrnosti a viditelnosti. 

Červené body na obrázku č. 6-1 znázorňují dopravní nehody. Jeden bod = jedna nehoda. 

Na obrázku č. 6-1 je dobře vidět, že i v Hranicích poměrně často dochází k dopravním 

nehodám. Dále je zjevné, že největší koncentrace červených puntíků neboli nehod, je 

kolem hlavních silničních průtahů a také v centru města. 

                                                

7 [52] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, § 47 
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Obr. 6-1 Mapa nehodovosti v řešené lokalitě 
[Zdroj: [50]] 

V roce 2017 bylo v Hranicích evidováno 72 nehod (- 30% oproti roku 2016), při nichž 

byl usmrcen jeden člověk a 27 zraněno. Došlo k 8 nehodám s účastí chodců, při kterých 

byl 1 člověk usmrcen a 6 těžce zraněno. 

Hlavními příčinami nehod, které zavinili řidiči, je nezvládnutí řízení vozidla a 

bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda. Počet nehod, při kterých byl u viníka zjištěn 

alkohol, byl 4, a byly lehce zraněné 2 osoby. 

Největší počet nehod podle viditelnosti, konkrétně 49, se stalo ve dne, kdy viditelnost 

nebyla zhoršená vlivem povětrnostních podmínek. A dalších 13 se odehrálo v noci, s 

veřejným osvětlením, kdy nebyla zhoršená viditelnost. Dalších 10 nehod se stalo za 

jiných podmínek. 

9 nehod se stalo v blízkosti přechodu pro chodce – přesněji 5 v blízkosti přechodu pro 

chodce (do 20 m) a 4 přímo na přechodu pro chodce.  

Základní trendy nehodovosti v roce 2017 můžeme charakterizovat poklesem evidovaných 

nehod ve srovnání s rokem 2016 a nepatrným poklesem počtu nehod se zraněním. 
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Nicméně došlo k navýšení počtu usmrcených osob i těžce zraněných osob a mírným 

navýšením počtu lehce zraněných osob. Srovnání roků 2016 a 2017 je uvedeno v tabulce 

č. 6-1. [51] 
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Tab. 6-1 Srovnání nehod v letech 2016–2017  
[Zdroj: [51] 

Následující podkapitoly se zabývají vybranými místy a jejich zhodnocení z hlediska 

technickobezpečnostního. Výběr kritických míst v Hranicích se odvíjel jak z hlediska 

dopravních statistik, tak i znalostí místních poměrů. Celkově bylo vybráno 5 míst, z toho 

2 na silnici II/440, 2 na silnici I/35 a zbylé jedno místo na silnici I/47. 

6.1! Křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Nádražní x ul. Alešova 

6.1.1! Popis místa 

Křižovatka se nachází na silnici II/440 v severní části města, viz. obrázek č. 6-2. 

 

Obr. 6-2 Zobrazení křižovatky ul. Třída 1.máje x ul. Nádražní x ul. Alešova 
v katastrálním území města  

[Zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 
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Kříží se zde silnice II/440, Tř. 1. máje, ul. Máchova, ul. Nádražní (III/44027) a je zde 

situován výjezd z vnitrobloku sídliště. Křižovatka je situovaná v severní části města 

Hranice. Ze severu přijíždí auta z dálnice D1 po silnici II/440. Ta představuje jediný 

možný příjezd do města ze severní části. Z Nádražní ulice zatěžují křižovatku vozidla z 

průmyslového areálu, kam míří jak doprava tranzitní tak i nákladní kamionová doprava. 

Křižovatka je průsečná. Každý paprsek křižovatky je rozdělen na dva pruhy viz obrázek 

č. 6-3. V ulicích Nádražní a Máchova je v obou směrech umístěno SDZ P 6 “Stůj, dej 

přednost v jízdě”. Na silnici II/440 jsou umístěny v obou směrech SDZ P 2 “Hlavní 

pozemní komunikace” s tabulkou E 2 naznačující tvar křižovatky. Pro zdůraznění a 

zlepšení viditelnosti přechodů pro chodce jak v ulici Nádražní tak v ulici Tř. 1.máje, je u 

přechodů v obou směrech SDZ IP 6 “Přechod pro chodce”. 

 

Obr. 6-3 Schéma křižovatky ul. Třída 1.máje x ul. Nádražní x ul. Alešova 
[Zdroj: [37]; zpracování: vlastní] 

Křižovatka je přehledná, nedochází zde ke klesání ani stoupání, ale nemá dostatečnou 

kapacitu pro nápor dopravy v dopravní špičce. Vede tudy trasa většiny autobusových 

linek, jedoucích z nedalekého autobusového nádraží a navíc tudy projíždí stovky řidičů 

na vlakové nádraží nebo do průmyslového areálu za prací. Tyto fakta přispívají ke značné 

zátěži na ulici Nádražní, jako vedlejší PK řešené křižovatky. 
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6.1.2! Rozbor nehodovosti 

Na obrázku č. 6-4 jsou znázorněné místa nehod, které se udály v posledních 5 letech v 

řešené křižovatce. 

 

Obr. 6-4 Umístění nehod na křižovatce ul. Třída 1.máje x Nádražní x Alešova  
[Zdroj: [51]] 

V rozmezí let 2013 – 2018 byly zaznamenány celkem 4 nehody. Graf č. 6-1 znázorňuje 

počet nehod v určitém roce. Můžeme vidět, že se v časovém období jednoho roku staly 

nanejvýš 2 nehody, naposledy v roce 2013. 
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Graf 6-1 Počet nehod v uplynulých letech na křižovatce ul. Tř. 1.máje x ul. Alešova x ul. 
Nádražní  

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Ze 4 nehod bylo pouze u 1 způsobeno zranění. Jednalo se o nehodu s lehkým zraněním. 

Tudíž u 25 % nehod byl následek na zdraví a u zbylých 75 % byla nehoda pouze s 

hmotnou škodou. Na křižovatce ul. Tř. 1.máje x ul. Alešova x ul. Nádražní v uplynulých 

letech nedošlo ke smrtelnému zranění.  
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Tab. 6-2 Statistika nehod se zraněním na křižovatce ul. Tř. 1.máje x ul. Alešova x ul. 
Nádražní 

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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Tab. 6-3 Statistika nehod dle následků na křižovatce ul. Tř. 1.máje x ul. Alešova x ul. 
Nádražní  

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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Nejčastějším druhem nehody dle statistiky je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem - 

počet nehod 2 (50 % z celkového počtu). Dalšími druhy jsou srážka s vozidlem 

zaparkovaným, odstaveným a srážka s pevnou překážkou. 
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Tab. 6-4 Analýza nehodovosti – počet nehod dle druhu nehody 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Následující graf č. 6-2 představuje zastoupení hlavních příčin nehod. Nejběžnější 

příčinou nehod bylo jiné nedání přednosti. Dalšími nejobvyklejšími příčinami nehod bylo 

nesprávné uložení nákladu a při zařazování proudu jedoucích vozidel ze stanice, místa 

zastavení nebo stání. 

 

Graf 6-2 Hlavní příčiny nehod dle PČR na křižovatce ul. Tř. 1.máje x ul. Alešova x ul. 
Nádražní  

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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6.2! Křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Zborovská 

6.2.1! Popis místa 

Křižovatka, situovaná na náměstí 8.května, se nachází v těsném kontaktu s historickým 

centrem města, místně je nazývána “U černého orla”. Na následujícím obrázku č. 6-5 je 

zobrazena poloha křižovatky. 

 

Obr. 6-5 Zobrazení křižovatky ul. Třídy 1.máje x ul. Zborovská v katastrálním území 
města 

[Zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

Na ulici Tř. 1. máje v hlavním směru navazuje ul. Komenského a z vedlejšího směru ul. 

Zborovská a Purgešova. V blízkosti křižovatky se nachází výjezd z historické části města 

po ul. Jiráskově viz obrázek č. 6-6. 
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Obr. 6-6 Schéma křižovatky ul. Třídy 1.máje x ul. Zborovská 
[Zdroj: [37]; zpracování: vlastní] 

Křižovatka je v současné době průsečnou, neřízenou křižovatkou s vyznačenou hlavní a 

vedlejší silnicí. V křižovatce jsou umožněny všechny křižovatkové pohyby. Příjezdy 

z vedlejší silnice jsou označeny dopravními značkami P4 – „Dej přednost v jízdě“, 

příjezdy z hlavní silnice jsou označeny dopravními značkami P2 – „Hlavní pozemní 

komunikace“. Dále jsou před křižovatkou na všech paprscích umístěny dopravní značky 

IP19 – „Řadící pruhy“. Křižovatka je situována v poměrně složitém výškovém 

uspořádání, na třech paprscích na ni navazují významná klesání, vždy ve směru od 

křižovatky. 

Problémem této křižovatky není pouze její vytíženost, ale především nevyhovující 

sklonové poměry. Je členitá hlavně v oblasti výškového vedení jednotlivých paprsků. 

Tato skutečnost ji činí poměrně nebezpečnou, jelikož z některých míst není zaručena 

dobrá viditelnost a rozhled na okolní paprsky křižovatky, odkud mohou přijíždět kolizní 

dopravní prostředky. 
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Na křižovatku má dále významný vliv blízké vyústění ulice Jiráskovy na ulici Purgešovu. 

Tato ulice přivádí dopravní zátěž z historického centra, které je významným zdrojem 

cílové místní dopravy. 

Dalším úskalím je přechod pro chodce na ulici Zborovská. Je umístěn v bezprostřední 

blízkosti křižovatky. Problémem na ulici Zborovská není jen přechod, ale také skutečnost, 

že vozidla se špatným rozhledem do křižovatky se rozjíždí do kopce, jehož sklon je až 

10 %, což řidičům v mnoha případech činí problém. To se týká i příjezdu z ulice 

Komenského.  

V grafu č. 6-4 je zobrazena intenzita dopravy od roku 1990 do roku 2016. Je z něj patrné, 

že se intenzita od roku 1990 do roku 2016 zvýšila dvaapůlkrát. V roce 1990 dosahovala 

intenzita hodnot 4280 voz/24 hod a v roce 2016 se hodnoty vyšplhaly na 10991 voz/24 

hod. 

 

Graf 6-3 Intenzity dopravy na křižovatce ul. Třídy 1.máje x ul. Zborovská 
[Zdroj: [34]; zpracování: vlastní] 

Na obrázku č. 6-7 a 6-8 je zachycena kolona aut, vyjíždějící směrem z historického centra. 

Fotografie byly pořízeny dne 15.11. (čtvrtek) v 15:30.  
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Obr. 6-7 Kolona aut v Jiráskově ulici (1) 

 

Obr. 6-8 Kolona aut v Jiráskově ulici (2) 

6.2.2! Rozbor nehodovosti 

Na obrázku č. 6-9 jsou znázorněna místa, kde se nehody odehrály. Je patrné, že ke 

střetnutí dochází nejčastěji v centru křižovatky. 
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Obr. 6-9 Umístění nehod na křižovatce ul. Třídy 1.máje x ul. Zborovská 
[Zdroj: [51]] 

V rozmezí let 2013 – listopad 2018 je zaznamenáno 10 nehod. Nejvíc z nich se odehrálo 

v roce 2013, což je patrné z grafu č. 6-5. Dále z grafu můžeme vyčíst, že se od roku 

2013 stala nanejvýš 1 nehoda ročně, s vyjímkou roku 2016, kdy se staly 3 nehody a roku 

2018, kdy se do listopadu neodehrála žádná nehoda. 
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Graf 6-4 Počet nehod v uplynulých letech na křižovatce ul. Tř. 1.máje x ul. Zborovská  
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Odehrálo se zde celkem 10 nehod, z toho bylo 6 (60 %) nehod s následkem na zdraví, 

přesněji 1 těžce zraněná osoba a 6 osob s lehkým zraněním, zbylé 4 (40 %) nehody s 

hmotnou škodou. 
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Tab. 6-5 Statistika nehod se zraněním na křižovatce ul. Tř. 1.máje x ul. Zborovská 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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Tab. 6-6 Statistika nehod dle následků na křižovatce ul. Tř. 1.máje x ul. Zborovská 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Jako srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem je ve statistice vyhodnoceno 6 nehod, 2 

nehody jako srážka s pevnou překážkou, 1 havárie a pouze 1 srážka s chodcem. 
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Tab. 6-7 Analýza nehodovosti – počet nehod dle druhu nehody 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Hlavní příčinou nehod je jízda proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST - 5 nehod 

z 10 (1/2 případů). Další příčiny jsou, že řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (2 nehod) 

a nezvládnutí řízení vozidla (2 nehod). Nehodovost na této křižovatce je podmíněna také 

jejím technicko-bezpečnostním řešením. Jsou zde nevyhovující rozhledová pole, 

nevyhovující sklonové poměry a nepřehledná situace při najetí vozidla do prostoru 

křižovatky.  

 

Graf 6-5 Hlavní příčiny nehod dle PČR na křižovatce ul. Tř. 1.máje x ul. Zborovská  
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

6.3! Křižovatka na ul. Smetanovo nábřeží x ul. Komenského x ul. Přísady 

6.3.1! Popis místa 

Křižovatka se nachází v jižní části města, její poloha je zobrazena na obrázku č. 6-10.  
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Obr. 6-10 Zobrazení křižovatky na ul. Smetanovo nábřeží, Komenského, Přísady 
v katastrálním území města 

[Zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

Jde o odsazenou křižovatku s usměrněním dopravních proudů na vedlejší komunikaci. 

Není zde použito dělícího ostrůvku nebo směrového ostrůvku. Schéma křižovatky je 

zobrazeno na obrázku č. 6-11. 
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Obr. 6-11 Schéma křižovatky na ul. Smetanovo nábřeží, Komenského, Přísady  
[Zdroj: [37]; zpracování: vlastní] 

Křižovatka disponuje malou kapacitou v dopravních špičkách. V odpoledních hodinách 

vznikají rozsáhlé kolony daleko do ulice Teplická, viz obrázek č. 6-12. Je to způsobeno 

vysokou intenzitou na silnici I/35 na které se křižovatka nachází, napojuje se na ní vedlejší 

komunikace z ulice Komenského. 

 

Obr. 6-12 Kolona v ulici Teplická v době dopravní špičky 
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6.3.2! Rozbor nehodovosti 

Ve zkoumaném období od roku 2013 do listopadu roku 2018 se zde odehrálo celkem 5 

nehod viz graf č. 6-8. Jejich rozmístění je na obrázku č. 6-13. 

 

Obr. 6-13 Umístění nehod na křižovatce ul. Smetanovo nábřeží, Komenského, Přísady  
[Zdroj: [51]] 

Od roku 2013 se na křižovatce odehrála vždy jen 1 nehoda ročně, kromě roku 2018, kdy 

se do listopadu nestala žádná nehoda. 

 

Graf 6-6 Počet nehod v uplynulých letech na křižovatce na ul. Smetanovo nábřeží x ul. 
Komenského x ul. Přísady  

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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3 nehody (60 %) byly pouze s hmotnou škodou a zbylé 2 nehody (40 %) s následky na 

zdraví. Přesněji byly 2 osoby lehce zraněné. 
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Tab. 6-8 Statistika nehod se zraněním na křižovatce ul. Smetanovo nábřeží x ul. 
Komenského x ul. Přísady  

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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Tab. 6-9 Statistika nehod dle následků na křižovatce ul. Smetanovo nábřeží x ul. 
Komenského x ul. Přísady 

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

U 4 nehod (80 %) šlo o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem. Další 1 nehoda byla 

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným.  
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Tab. 6-10 Analýza nehodovosti na křižovatce ul. Smetanovo nábřeží x ul. Komenského x 
ul. Přísady – počet nehod dle druhu nehody 

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Nejčastější příčinou dopravních nehod bylo nedodržení dopravního značení DEJ 

PŘEDNOST – 3 nehod (2/3 příčin). Příčinou dalších 2 nehod bylo nevěnování se řízení 

vozidla a jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru. 
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Graf 6-7 Hlavní příčiny nehod dle PČR na křižovatce ul. Smetanovo nábřeží x ul. 
Komenského x ul. Přísady 

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

6.4! Křižovatka na silnici I/35 x II/438 

6.4.1! Popis místa 

Křižovatka se nachází v extravilánu, konkrétně na silnici I/35 v Teplicích nad Bečvou 

jihovýchodně od města mimo jeho katastrální území viz obrázek č. 6-14. I přesto je 

důležitým uzlem pro spádové obce Hranic. 
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Obr. 6-14 Zobrazení křižovatky I/35 x II/438 na mapě  
[Zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

Jedná se o tříramennou stykovou neřízenou křižovatku s vyznačenou hlavní a vedlejší 

komunikací. Silnice I/35 vedoucí od města se zde stýká se silnicí II/438. Jako vedlejší 

paprsek do křižovatky ústí silnice druhé třídy II/438, která propojuje město se spádovými 

oblasti Hranic na jihu (Opatovice, Býškovice) a Otrokovice. Křižovatka je situována v 

těsné blízkosti úrovňového železničního přejezdu tratě č. 280 Hranice na Moravě – 

Střelná – Púchov. 

Na následujícím obrázku č. 6-15 je schematické znázornění křižovatky a okolních prvků, 

které mohou ovlivňovat chování vozidel na křižovatce. 
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Obr. 6-15 Schéma křižovatky I/35 x II/438 
[Zdroj: [37]; zpracování: vlastní] 

V blízkosti křižovatky se nachází zastávka autobusu, parkovací plochy a nádražní budova 

Teplice nad Bečvou s přechodem pro chodce. Tato oblast je stále vyhledávanější z důvodu 

atraktivity oblasti – teplické aragonitové jeskyně a Hranická propast. 

6.4.2! Rozbor nehodovosti 

Na silnici I/35 v úseku křížení se silnicí II/438 se stalo v letech 2013 – listopad 2018 

celkem 7 nehod. Největší počet z nich se stal v centru křižovatky a nebo v blízkosti na 

paprsku hlavní silnice viz obrázek č. 6-16. 
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Obr. 6-16 Umístění nehod na křižovatce silnic I/35 x II/438  
[Zdroj: [51]] 

Od roku 2013 do listopadu 2018 se zde stalo celkem 7 nehod. Největší počet nehod se 

odehrál v roce 2016 – 5 nehod – což činí 71 % z celkového počtu nehod událých na této 

křižovatce. 

 

Graf 6-8 Počet nehod v uplynulých letech na křižovatce na silnici I/35 a II/438  
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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Z analýzy řešené křižovatky vyplynulo, že vlivem dopravních nehod byly 4 osoby lehce 

zraněny a 1 osoba zraněna těžce. Nehod s následky na životě a na zdraví se staly pouze 2 

(29 %) a zbylých 5 zahrnují nehody pouze s hmotnou škodou. 
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Tab. 6-11 Statistika nehod se zraněním na křižovatce silnice I/35 s II/438 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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Tab. 6-12 Statistika nehod dle následků na křižovatce silnice I/35 s II/438 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Nejvíce četnými druhy nehod jsou dle analýzy srážka s pevnou překážkou (3 nehody) a 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (3 nehody). Zbylá 1 nehoda byla havárie. 
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Tab. 6-13 Analýza nehodovosti na křižovatce silnice I/35 s II/438 – počet nehod dle 
druhu nehody 

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Hlavními příčinami nehod této křižovatky jsou nevěnování se plně řízení vozidla (2 

nehody), nezvládnutí řízení vozidla (2 nehody) a odbočování vlevo (2 nehody). Další 

příčinou byla jízda proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST (1 nehoda). 



 

84 

 

 

Graf 6-9 Hlavní příčiny nehod dle PČR na křižovatce silnice I/35 s II/438  
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

6.5! Úsek na ul. Olomoucká I/47 

6.5.1! Popis místa 

Tento poslední analyzovaný úsek se nachází na silnici I/47 v severozápadní části města. 

Jedná se o dva kritické úseky, kde vstupují do vozovky chodci. Jednou z oblastí je 

nepoužívané napojení sídliště Struhlovsko na silnici I/47 a druhá je oblast čerpacích 

stanic. 
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Obr. 6-17 Zobrazení úseku na ul. Olomoucká v katastrálním území města 
[Zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

V tomto úseku je doprava vedena čtyřmi pruhy s maximální rychlostí 50 km/hod. Dříve 

zde mohli řidiči jezdit maximální rychlostí 70 km/hod, která byla však snížena, v 

důsledku několika smrtelných nehod a mnoha těžkých zranění na silnici. Přičemž ve 

vzdálenosti cca 80 metrů od místa, kde došlo v roce 2017 k tragické nehodě, se nachází 

podjezd a podchod pod silnicí viz obrázek č. 6-18. Bohužel právě v této lokalitě, která 

disponuje dobrým technickým stavem a šířkovým uspořádáním, je stanovená rychlost 

často překračována. 



 

86 

 

 

Obr. 6-18 Současná situace kolem silnice I/47  
[Zdroj: [37]; zpracování: vlastní] 

Na jižní straně silnice je sídliště Struhlovsko a na severní straně se nachází pracoviště CT 

parku a vyhlášená restaurace na čerpací stanici viz obrázek č. 6-18. 

K riskantnímu přebíhání přes silnici I/47 dochází v úseku nepoužívaného napojení sídliště 

Struhlovsko a v úseku mezi čerpacími stanicemi. 

Jedná se o úsek mírného směrového oblouku (ve směru jízdy pravotočivě od západu) a 

zároveň výškového horizontu trasy (cca 2% stoupání). Na obou stranách jsou travnaté 

příkopy bez svodidel. Po levé straně ve vzdálenosti cca 2,5 m od vozovky je souvislý 

hustý porost.  

Z videozáznamu provedeného dne 24.10. v 18:10 hodin je zřejmé, že místo mezi 

benzinkami není osvětlené a přecházející osoby lze jen ztěžka zahlédnout, viz obrázek č. 

6-19. 
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Obr. 6-19 Foto z videozáznamu na silnici I/47 mezi benzinkami – přecházející osoby 

6.5.2! Rozbor nehodovosti 

Toto místo bylo analyzováno z hlediska statistik od roku 2013 do listopadu roku 2018. 

Ve zkoumaném období se zde odehrálo (dle statistik PČR) celkem 10 nehod. Rozmístění 

nehod je viditelné na obrázku č. 6-20. 

 

Obr. 6-20 Umístění nehod na úseku ul. Olomoucká  
[Zdroj: [51]] 

Na grafu č. 6-12 je vidět, že v roce 2017 se stal největší počet nehod - 5. Druhý nejvyšší 

počet nehod (3) se stal v roce 2013. 
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Graf 6-10 Počet nehod v uplynulých letech na úseku ul. Olomoucká 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Z celkového počtu nehod, se v této lokalitě událo 6 nehod s následky na zdraví a životě, 

přičemž došlo k úmrtí 1 osoby, další 3 osoby byly těžce zraněny a 7 osob bylo lehce 

zraněno. Zbylé 4 nehody měly následky pouze s hmotnou škodou. 

Smrtelná nehod se dle statistiky PČR udála ve večerních hodinách. Na obrázku č. 6-19 

jde vidět, že tento úsek není dostatečně osvětlen a osoby přecházející komunikaci nejdou 

z pohledu řidiče vidět. 

JCB:H:D! ./012!4CB:H:F<;!

K?>C<1:/! #!

LHI<1! %!

M1;<1! )!

Tab. 6-14 Statistika nehod se zraněním na úseku ul. Olomoucká 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

N@?716=A! ./012!:1;/6!

:1;/6B!O/E41!?!;>/2:/E!P=/6/E! &!

:1;/6B!?!:@?716=A!:B!I53/2H!:1G/!46CB3D! (!

Tab. 6-15 Statistika nehod dle následků na úseku ul. Olomoucká 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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Největší zastoupení, co se druhu týče, byly srážka s pevnou překážkou, srážka s chodcem 

a srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem. Každý druh v procentuálním zastoupení 30 

%. Dalších 10 % nehod byl srážky s lesní zvěří. Při jedné z 10 nehod, přesněji při srážce 

s chodce, došlo ke smrtelnému zranění. Druhy nehod jsou uvedeny v tabulce č. 6-16. 

QCE;!:1;/6A! ./012!:1;/6!

?C@I=B!?!O13:/E!OS1=@I=/E! %!

?C@I=B!?!<;/6<1>! %!

?C@I=B!?!R16/E<D>!:1=/71R/3F>!3/45671>! %!

?C@I=B!?!71?:D!43HSD! #!

Tab. 6-16 Analýza nehodovosti na úseku ul. Olomoucká – počet nehod dle druhu 
nehody 

[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 

Hlavní příčinou nehod je z 30 % nedostatečné věnování se řízení vozidla. Mezi další časté 

příčiny patří nesprávné otáčení nebo couvání, nezvládnutí řízení vozidla, nezavinění 

řidičem, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nesprávné vjíždění na silnici, 

nepřiměřené rychlosti stavu vozovky a nepřiměřené rychlosti dopravně technickému 

stavu vozovky – každá v procentuálním zastoupení 10 %. 

 

Graf 6-11 Hlavní příčiny nehod dle PČR na úseku ul. Olomoucká 
[Zdroj: [51]; zpracování: vlastní] 
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7! BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE VYBRANÝCH LOKALIT 

Cílem BI je identifikovat rizikové faktory, které mohou být příčinou dopravních nehod 

nebo mohou zhoršovat následky vzniklých dopravních nehod a navrhnout vhodná 

opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti provozu na PK. 

Na základě analýzy nehodovosti v předchozí lokalitě a dle subjetivního pohledu byly 

vybrány 3 lokality. Jsou jimy 2 křižovatky, kde je překračovaná kapacita a úsek na silnici 

I/47, kde v minulosti došlo k několika závažným nehodám. 

-! lokalita 1 – křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Nádražní x ul. Alešova 

-! lokalita 2 – křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Zborovská 

-! lokalita 3 – úsek na ul. Olomoucká I/47 

Inspekce proběhla pod kontrolou kvalifikované vedoucí mé diplomové práce, Ing. 

Radkou Matuszkovou. 

7.1! Lokalita 1 - křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Nádražní x ul. Alešova 

7.1.1! Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik 

Rychlost v posuzované lokalitě nebyla přímo měřena, ale během průzkumu intenzit dne 

31.5.2018 byl v blízkosti řešené lokality umístěn radar pro měření rychlosti. Výsledná 

průměrná rychlost vozidel byla 38 km/h. Umístění radaru je zobrazeno na obrázku č. 7-

1. 

 

Obr. 7-1 Umístění radaru v blízkosti posuzované křižovatky  
[Zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

Při monitorování křižovatky dne 31.10.2018 bylo patrné, že vozidla na hlavní pozemní 

komunikaci, přijíždějící ze severu, jezdí na hranici maximální dovolené rychlosti, ne-li 
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více a osobní auta přijíždějící z vedlejších komunikací měly někdy až riskantní chování 

a najíždění do křižovatky. 

 

RIZIKO 1 VYSOKÁ JÍZDNÍ RYCHLOST (STŘEDNÍ RIZIKO) 

Auta jedoucí po hlavní silnici ve směru do města (paprsek A) jedou poměrně rychle, 

neboť cesta je rovná a v místě křižovatky je malý směrový oblouk. Jejich rychlost je tak 

nebezpečná pro chodce na přechodu na paprsku C a pro napojující se auta z vedlejších 

komunikací. 

Návrh: Osazení dopravní značky B20a (nejvyšší dovolená rychlost). 

Pro ověření kapacity byl proveden průzkum intenzit dopravy v místě sledované 

křižovatky. Průzkym byl realizován dne 31.10.2018 (středa) od 13:00 – 17:00 pomocí 

zapůjčené kamery, která byla umístěna na palubní desku zaparkovaného automobilu. 

Kamera zabírala celou křižovatku viz. obrázek č. 7-2.  

 

Obr. 7-2 Záběr křižovatky ul. Třída 1.máje x Nádražní x Alešova z kamery ze dne 
průzkumu 

Sčítání vozidel z videozáznamu se provádělo po 15minutových intervalech, aby mohla 

být vyhodnocena dopravní špička. Intenzity dopravy byly zaznamenávany na 

jednotlivých křižovatkových směrech ve dvou kategoriích vozidel: 

1.! osobní vozidla 

2.! nákladní vozidla nad 3,5 t včetně autobusů 
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Během průzkumu křižovatkou projelo celkem 4500 vozidel, z toho bylo 310 nákladních 

vozidel a autobusů (7 % z celkového počtu). 

Po určení celkového počtu projetých vozidel byl sestaven pentlogram opět pomocí 

výpočtové aplikace Tralys. Pentlogram je grafické znázornění dopravního zatížení 

křižovatky. 

Z průzkumu vyplynulo, že dopravní špička je mezi 14:15 – 15:15. V tuto dobu tudy 

projede 86 nákladních automobilu a 1164 osobních automobilů, což je jen o 1 automobil 

víc než v době mezi 14:30 – 15:30 hodinou. Dopravní špička nákladních automobilů byla 

zaznamenaná od 13:00 do 14:00. 

Z výsledků dopravního průzkumu jsou dobře patrné směry největšího dopravního 

zatížení, které jsou vidět na pentlogramu na obrázku č. 7-3. Nejzatíženější jsou podle 

předpokladů ulice Tř. 1.máje a Alešova. Nezanedbatelné intenzity přenáší taktéž paprsek 

ulice Nádražní. To je dáno převážně umístěním autobusového a železničního nádraží a 

průmyslové zóny.  Ulice Máchova přenáší oproti ostatním paprskům výrazně menší 

intenzity. 

 

Obr. 7-3 Výsledný pentlogram křižovatky ul. Třída 1.máje x Nádražní x Alešova 
[Zdroj: [49]; zpracování: vlastní] 
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Intenzity dopravy v jednotlivých větvích jsou zobrazeny v tabulce č. 7-1. 

! 7!89&:6";<=$)>&

+$1?$/& "'"()*&6";0=1-& )@?1-=)*&6";0=1-&

A1$B"6-&!-CD'$?&A& &#''! %*+&! $(#!

E@=D-F)*&!-CD'$?&G& %')#! %$)$! $++!

HIJ&3J&/@K$&!-CD'$?&L& '&&$! '###! %%#!

M@+,"6-&!-CD'$?&8& +(*! +'*! #"!

 Tab. 7-1 RPDI pro jednotlivé větve křižovatky v řešené lokalitě 1 

Intenzita dopravy v křižovatce je poměrně vysoká, dochází zde k tvoření kolon hlavně v 

dopravních špičkách. Proto byla spočítána kapacita křižovatky. Úroveň kvality dopravy 

na hlavní komunikaci (paprsky A + C) byla vyhodnocená jako stupeň B – zdržení ještě 

bez front, střední doba zdržení < 20 s. Zato vedlejší komunikace (paprsky B + D) byla 

posouzena jako stupeň F – překročená kapacita. Přičemž požadovaný stupeň kvality 

dopravy je E. Posouzení kapacity křižovatky je zpracováno v následujícím protokolu. 

Výsledná intenzita může být rizikovým faktorem, protože křižovatka nesplňuje podmínky 

kapacity vedlejších komunikací.  
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RIZIKO 2 VYSOKÁ INTENZITA (STŘEDNÍ RIZIKO) 

Díky vysokým intenzitám, které křižovatka převádí, dochází k tvorbě kolon na vedlejších 

komunikacích křižovatky, především na ulici Nádražní (paprsek B). Řidiči vjíždějící do 

křižovatky mohou být ovlivněni čekací dobou v koloně a vjíždí do křižovatky i přes 

nedostatečný odstup od přijíždějícího vozidla na hlavní komunikaci. 

Návrh č. 1: Ke snížení intenzity v křižovatce by pomohla realizace výstavby 

Severovýchodního obchvatu města. 

Návrh č. 2: Doporučuji změnu uspořádání křižovatky: 

-! křižovatka se světelným signalizačním zařízením 

-! okružní křižovatka 

7.1.2! Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace 

Jde o křižovatku průsečnou. Ta má zpravidla 4 paprsky, ale zde je navíc vyústěn výjezd 

z vnitrobloku, kde nejsou splněny dostatečné rozhledové poměry. Šířka pruhu hlavní 

komunikace (paprsek A) je 4 m. Šírka pruhu hlavní komunikace (paprsek C) je 3,5 m. 

Šířka pruhu vedlejších komunikací je 4 m. 

Součástí hlavní komunikace na paprsku A je dělící ostrůvek, viz obrázek č. 7-4, který 

slouží pro usměrnění dopravních proudů a ke zpomalení rychlosti průjezdu křižovatky. 

 

Obr. 7-4 Širší vztahy v lokalitě 1 
 [Zdroj: [37]; zpracování: vlastní] 
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7.1.3! Posouzení směrového a výškového vedení 

Směrové a výškové vedení křižovatky je ovlivněno místní zástavbou. Hlavní komunikace 

se kříží s vedlejší komunikací ve směrovém oblouku. Za to vedlejší komunikace je přímá. 

O křižovatce můžeme říct, že je v rovině. 

7.1.4! Posouzení uspořádání křižovatky a pohybů vozidel v křižovatce 

Na všech paprscích kromě paprsku D se nachází usměrňovací prvky v podobě VDZ nebo 

dělícího ostrůvku. Na obou vedlejších komunikacích chybí příčná čára souvislá (V5). 

Na paprsku B je nedostatečné VDZ. To způsobuje, že vozidla najíždí hodně do křižovatky 

a snižují průjezdnost vozovky z paprsku C. Zároveň brání vozidlům jedoucím doprava z 

paprsku B. 

 

Obr. 7-5 Pohled na vodící čáru na paprsku B z křižovatky 
[zdroj: [37]] 
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Obr. 7-6 Pohled na vodící čáru na paprsku B z paprsku B 

 

RIZIKO 3 PROBLEMATICKÉ ŘAZENÍ VOZIDEL (NÍZKÉ RIZIKO) 

Na paprsku B je VDZ nedostatečné.  

Návrh: Protože je chodník dostatečně široký, bylo by vhodné komunikaci rozšířit a přidat 

odbočovací pruh doprava. 

Vzhledem k rozlehlosti vedlejší komunikace D a absenci usměrňovacích prvků v oblasti 

křižovatky dochází někdy k chaotickým pohybům vozidel. To vede ke zvýšení rizika 

vzniku dopravní nehody. 
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Obr. 7-7 Pohled na neusměrněný paprsek D 

 

Obr. 7-8 Pohled na paprsek D z paprsku A 

 

RIZIKO 4 NEDOSTATEČNÉ VDZ NA PAPRSKU D (NÍZKÉ RIZIKO) 

Na vedlejší komunikaci paprsku D není žádné vodorovné dopravní značení, které by 

pomohlo k usměrnění vozidel. Řidiči vozidel přijíždějící z paprsku D jedoucí rovně nebo 

doleva nemají psychologicky správný odhad nájezdu a často dochází ke špatnému míjení 

vozidel při odbočování vlevo, což způsobuje častou kolizi vozidel. 

Návrh: Doplnění chybějícího VDZ – podélná přerušovaná čára (V2b) v paprsku D a v 

místě hranice křižovatky příčnou čáru souvislou (V5). 
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V křižovatce se nachází výjezd z vnitrobloku sídliště, viz obrázek č. 7-9. Řidič z výjezdu 

však nemá dostatečný rozhled na paprsek C, protože úhel svírající výjezd a paprsek C má 

přibližně 45 ° ne-li méně. 

 

Obr. 7-9 Pohled na výjezd z vnitrobloku 

 

RIZIKO 5 VÝJEZD Z VNITROBLOKU (NÍZKÉ RIZIKO) 

Vyjíždějící auto z vnitrobloku do křižovatky nemá dostatečný rozhled na hlavní 

komunikaci. Vjezd do křižovatky může být proto nebezepečný. 

Návrh: Doporučuji osazení zrcadla, aby řidič vozidla z vnitrobloku viděl i na paprsek C 

hlavní komunikace. 

Řidič přijíždějící do křižovatky z paprsku D má vpravo na paprsek C dobrý rozhled (viz 

obrázek č. 7-10), zato vlevo mu v rozhledu brání vysazené stromy kolem silnice, 

zaparkované automobily a i SDZ (viz obrázek č. 7-11). Navíc je paprsek A ve směrovém 

oblouku. 
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Obr. 7-10  Rozhled z paprsku D na paprsek C 

 

Obr. 7-11 Rozhled z paprsku D na paprsek A 

 

RIZIKO 6 ŠPATNÝ ROZHLED (NÍZKÉ RIZIKO) 

Řidič přijíždějící z paprsku D nemá dostatečný rozhled vlevo na hlavní komunikaci kvůli 

zaparkovaným vozidlům a vzrostlým stromům. 

Návrh: Doporučuji stromy odstranit a omezit parkování vozidel. 

Rozhledové poměry z paprsku B jsou vyhovující. V rozhledu na větev C však často brání 

zaparkovaná auta (viz obrázek č. 7-13). 
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Obr. 7-12  Rozhled z paprsku B na paprsek A 

 

Obr. 7-13 Rozhled z paprsku B na paprsek C 

7.1.5! Posouzení stavu vozovky a krajnic 

Povrch celé křižovatky vykazuje velké množství poruch, jako jsou trhliny (příčné, 

podélné, rozvětvené, mozaikové) , ztráta kameniva, výtluky, odlamování okrajů vozovky, 

příčné poklesy. 
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Obr. 7-14  Trhliny na vozovce 

 

Obr. 7-15 Vysprávka povrchu vozovky s trhlinou 
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Obr. 7-18 Mozaiková trhlina             Obr. 7-19 Odlamování okrajů vozovky 

Obr. 7-17 Příčná trhlina Obr. 7-16 Trhlina a vysprávka povrchu 
v oblasti přechodu pro chodce 
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Obr. 7-20  Ztráta hmoty z krytu 

Vozovka nevykazuje poruchy povrchu ve formě výtluků a kavern. 

Dochází zde k poklesu hran krajnic a deformaci obrubníků, které jsou v přímém kontaktu 

s vozovkou. 

 

Obr. 7-21 Odlamování okrajů vozovky a vyvrácené obrubníky 
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Obr. 7-22 Vyvrácené obrubníky 

Rozsah poruch není zanedbatelný. Trhliny mohou zhoršovat odvod vody z vozovky a tím 

pádem zhoršovat protismykové vlastnosti, doporučujeme tedy provést údržbu vozovky. 

 

RIZIKO 7 POŠKOZENÝ KRYT VOZOVKY (NÍZKÉ RIZIKO) 

Na povrchu vozovky se vyskytují tyto vady: úzké, široké a rozvětvené podélné a příčné 

trhliny, mozaikové trhliny, ztráta hmoty krytu, odlamování krajů vozovky a tím 

zadržování vody. 

Návrh: Doporučuji provést souvislou obnovu krytu a opravu obrubníků. 

7.1.6! Posouzení parkovacích a odstavných stání 

V blízkosti křižovatky se nachází celkem 4 parkovací plochy. Jedna z nich je přímo na 

hlavní komunikaci (paprsek C), jsou zde dvě podélná parkovací místa pro osobní 

automobily. Zaparkované vozy znemožňují dostatečný rozhled z vedlejšího paprsku B. 
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Obr. 7-23 Podélné parkování na paprsku C 

Dále jsou na hlavní komunikaci (paprsek A) 3 vjezdy k rodinným domům, kde parkují 

jejich obyvatelé. 

Na vedlejším paprsku D je umístěno parkoviště pro 8 osobních automobilů. Řidiči aut 

parkují také podél ulice Máchova (paprsek D). 

 

Obr. 7-24 Znázornění parkovacích ploch v blízkosti křižovatky 
[zdroj: [37]; zpracování: vlastní] 
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RIZIKO 8 ŠPATNÉ UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ (NÍZKÉ RIZIKO) 

Parkovací stání na hlavní silnici tvoří bezpečnostní riziko – zaparkovaná auta brání 

v rozhledu řidičů, kteří odbočují z vedlejší komunikace (paprsek B). 

Návrh č. 1: Doporučuji časově omezit stání s ohledem na obsloužení objektu (nálož/výlož 

nákladu). 

Návrh č. 2: Doporučuji parkovací stání zrušit, aby byl zajištěn rozhled po celou dobu. 

7.1.7! Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a 

příslušenství komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení 

sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a silnic 

Na hlavní komunikaci na paprsku A je osazena dopravní značka P02 (Hlavní pozemní 

komunikace) a E02a (tvar křižovatky), poté jsou po cca 10 m osazeny 2 dopravní značky 

IS04c (Směrová tabule). Poslední dopravní značka C04a (Přikázaný směr objíždění 

vpravo) je umístěna na ostrůvku. 

 

Obr. 7-25 Dopravní značení na paprsku A 

V opačném směru paprsku A je umístěna dopravní značka B28 (Zákaz zastavení) a pod 

ní IS16d (silnice II. třídy). 
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Obr. 7-26 SDZ na paprsku A ve směru z křižovatky 

 

RIZIKO 9 ZAKRYTÍ SDZ ZELENÍ (NÍZKÉ RIZIKO) 

U značky B28 (zákaz zastavení) na paprsku A hrozí v jarních a letních měsících zakrytí 

zelení. Může být řidiči lehce přehlédnutelná. 

Návrh: Je zapotřebí dostatečná údržba zeleně. 

 

Dále za křižovatkou ve směru paprsku A je osazena dopravní značka IP06 (Přechod pro 

chodce) a cca po 10m je umístěna dopravní značka IP20a (Vyhrazený pruh pro cyklisty). 

 

Obr. 7-27 Pohled na dopravní značení ve směru paprsku A 
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Na paprsku C, jsou osazeny dopravní značky P02 (Hlavní pozemní komunikace) a E02a 

(Tvar křižovatky), dále je umístěna značka dopravní značka IP06 (Přechod pro chodce) 

se dodatkovou tabulkou IS21c (Směrovou tabulkou pro cyklisty). 

  

Obr. 7-28 SDZ na paprsku C 

 

RIZIKO 10 VYBLEDLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA (NÍZKÉ RIZIKO) 

Dopravní značka P02 (Hlavní komunikace) je značně opotřebovaná a mohla by být řidiči 

snadno přehlédnutelná. 

Návrh: Doporučuji značku vyměnit za novou. 

Na vedlejší komunikaci na paprsku B je osazena dopravní značka P06 (Stůj, dej přednost 

v jízdě), poté je cca po 10 m umístěna dopravní značka IP06 (Přechod pro chodce). 
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Obr. 7-29 Dopravní značky na paprsku B 

Na vedlejší komunikaci na paprsku D je osazena dopravní značka IS21a (Směrová 

tabulka pro cyklisty) a P06 (Stůj, dej přednost v jízdě). V opačném směru je na paprsku 

D umístěna dopravní značka B12 (Zákaz vjezdu vyznačených vozidel) s dodatkovou 

tabulkou E12 (text – MIMO ZÁSOBOVÁNÍ). 

 

 

  

Obr. 7-30  SDZ na paprsku D 

Ve vjezdu k panelovému domu z paprsku D je osazena dopravní značka B29 (Zákaz 

stání). 
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Obr. 7-31 SDZ na vedlejší komunikaci (paprsek D) 

Vodorovné dopravní značení na hlavní komunikaci je formou plné vodící čáry (V01), 

která v místě křižovatky přechází na přerušovanou vodící čáru (V02b) a za křižovatkou 

opět na plnou vodící čáru. 

Obr. 7-32 Vodící čáry na hlavní silnici 

VDZ v posuzovaném úseku jsou dobře viditelné, kromě přechodu pro chodce (V5) a 

podélnou přerušovanou čáru (V2b) na paprsku B a D. 
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Obr. 7-33 Opotřebované VDZ na paprsku D 

 

RIZIKO 11 OPOTŘEBOVANÉ VDZ (NÍZKÉ RIZIKO) 

VDZ především na paprsku D – přerušovaná podélná čára na hranici křižovatky (V2b) a 

přechod pro chodce (V7) – je špatně viditelné. 

Návrh: Doporučuji obnovení VDZ. 

Dopravní značení je v posuzovaném úseku dostatečné a řidičům poskytuje všechny 

potřebné informace. 

7.1.8! Posouzení osvětlení 

V řešeném úseku je instalováno veřejné osvětlení. Přechody pro chodce jsou ovětleny 

pouze jednostranným osvětlením. 

 

RIZIKO 12 CHYBĚJÍCÍ DOPLŇKOVÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE 

(NÍZKÉ RIZIKO) 

V řešené křižovatce je instalováno veřejné osvětlení, ale to nezajistí dostatečné osvětlení 

přechodu pro chodce. I když v uplynulých 5 letech nedošlo ke srážce s chodcem, riziko 

je zde pořád. 

Návrh: Doporučuji instalaci doplňkového osvětlení u všech přechodů v křižovatce. 
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7.1.9! Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní 

bezpečnosti 

Vzhledem k tomu, že je nejvyšší dovolená rychlost pod 60 km/h, tak posuzování pevných 

překážek z hlediska bezpečnosti není relevantní. 

7.1.10! Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a 

viditelnosti za různých podmínek 

Mimo řidičů vozidel jsou dalšími účastníky silničního provozu také chodci, cyklisté a 

motocyklisté. 

Bezbariérové úpravy nejsou v místech přechodů pro chodce provedeny správně. 

Přechod pro chodce na paprsku B je z jedné strany správně opatřen signálním i varovným 

pásem. Na druhé straně vchodu do přechodu chybí signální pás. 

 

Obr. 7-34 Pohled na bezbariérovou úpravu přechodu pro chodce na paprsku B (1) 

Chodník na nároží je snížen a opatřen varovným pásem po celé délce. To je ale z hlediska 

bezpečnosti osob rizikové. Obrubník by měl být snížený s varovným pásem pouze u 

přechodu pro chodce. Navíc zde chybí již zmíněný signální pás. 
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Obr. 7-35 Pohled na bezbariérovou úpravu přechodu pro chodce na paprsku B (2) 

 

RIZIKO 13 CHYBNĚ PROVEDENÉ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PŘECHODU 

PRO CHODCE (NÍZKÉ RIZIKO) 

Bezbariérové úpravy u přechodu pro chodce na paprsku B nejsou provedeny dostatečně. 

Hlavním problémem je absence signálního pásu a snížený obrubník. 

Návrh: Doporučuji prověření bezbariérových úprav a jejich následné spravení. Obrubník 

doporučuji snížit pouze v oblasti přechodu.  

U přechodu pro chodce na paprsku C má bý signální pás přerušený, protože zde dochází 

ke styku dvou signálních pásů. To se vyznačuje právě přerušením hmatové (slepecké) 

dlažby na šířku signálního pásu. Po celé délce sníženého obrubníku musí být zřízen 

varovný pás s šířkou 400 mm s přesahem 800 mm na obou stranách signálního pásu. [52] 
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Obr. 7-36 Pohled na špatně provedené bezbariérové úpravy přechodu pro chodce na 
paprsku C 

 

RIZIKO 14 CHYBNĚ PROVEDENÉ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PŘECHODU 

PRO CHODCE (NÍZKÉ RIZIKO) 

Bezbariérové úpravy tohoto přechodu jsou nedostatečné. Signální pás má být přerušený 

a varovný pás má sahat do výšky obrubníku až 8 cm. 

Návrh: Doporučuji upravit prvky bezpečnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace.  

Bezbariérové prvky přechodu na paprsku D jsou taktéž nedostatečné. Jedna strana 

přechodu je opatřena varovným pásem a sníženým obrubníkem, chybí však signální pás. 

Na druhé straně přechodu není realizovaná žádná bezbariérová úprava. Chybí jak 

signální, tak varovný pás. Navíc je chodník ve špatném stavu, kachle jsou propadlé a 

některé i popraskané. Vozovka ve směru z křižovatky není opatřena obrubníky. 
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Obr. 7-37 Pohled na špatně provedené bezbariérové úpravy přechodu pro chodce na 
paprsku D (1) 

 

Obr. 7-38 Pohled na špatně provedené bezbariérové úpravy přechodu pro chodce na 
paprsku D (2) 
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RIZIKO 15 CHYBNĚ PROVEDENÉ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PŘECHODU 

PRO CHODCE (NÍZKÉ RIZIKO) 

Přechod je z hlediska bezbariérovosti rizikový. Nesplňuje požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. Chodník pro chodce není v dobrém stavu a stejně jako varovný pás 

nenavazuje přímo na VDZ V5 (přechod pro chodce). 

Návrh: Doporučuji doplnit scházející prvky bezbariérového užívání – signální a varovný 

pás tak, aby navazovaly na přechod pro chodce a splňovaly požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. Dále bych doporučila rekonstrukci poškozeného chodníku. 

Vzhledem k pozici křižovatky je úsek silnice II. třídy využíván cyklisty v hojné míře – 

dle CSD2016 tudy projede 216 cyklo/den. Před křižovatkou je nevhodně ukončen pruh 

pro cyklisty, těsně před přechodem pro chodce, i když je chodník v této části dostatečně 

široký (5 m). 

 

Obr. 7-39 Ukončení pruhu pro cyklisty před křižovatkou 

 

RIZIKO 16 CHYBNĚ UKONČENÝ PRUH PRO CYKLISTY (STŘEDNÍ RIZIKO) 

Před křižovatkou je nevhodně ukončen pruh pro cyklisty. Hrozí tak střet cyklisty 

s jedoucím vozidlem nebo náraz do obrubníku. 

Návrh: Vzhledem k četnosti cyklistů doporučuji udělat souvislý pruh pro cyklisty. 
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7.1.11! Posouzení železničních přejezdů 

V řešené lokalitě se nenachází železniční přejezdy. 

7.1.12! Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního 

provozu 

Není relevantní. 

7.1.13! Závěry a doporučení 

Provedením bezpečnostní inspekce na lokalitě č. 1 bylo identifikováno 16 rizikových míst 

s návrhem opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti případně k úplnému odstranění 

rizika. 

Problémovým faktorem je velká intenzita dopravy, kterou křižovatka přenáší. Vedlejší 

silnice z hlediska jsou z hlediska kapacity nevyhovující. 

Nejvíce rizikových míst vyplývá ze vzájemné interakce chodců a automobilové dopravy. 

Shledaná rizika se týkala jak lokalit přechodů pro chodce, tak chodníků z hlediska funkce 

bezbariérových prvků. 

Další rizika jsou spojena s uspořádáním vedlejších paprsků křižovatky. Některé jsou bez 

odpovídajícího vodorovného značení, které by usměrňovalo pohyb vozidel a předcházelo 

tak vzniku kolizních situací a nehod. 

Odstraněním uvedených rizik dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v řešené 

křižovatce a i v jejím nejbližším okolí. 

7.2! Lokalita 2 - Křižovatka ul. Třída 1.máje x ul. Zborovská 

7.2.1! Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik 

Rychlost vozidel nebyla na řešené křižovatce měřena. Během inspekce však bylo 

zaznamenáno, že vozidla na hlavní komunikaci prijíždějící křižovatkou ze severu 

(paprsek A) jezdí na hranici maximálné dovolené rychlosti. V tomto úseku je dovolená 

rychlost 50 km/h. 

Z důvodu zjištění aktuálních dopravních intenzit byl proveden průzkum. Průzkum 

proběhl dne 1.11.2018 (čtvrtek) v čase od 13:00 do 17:00, celkem tedy 4 hodiny. 

Vprůběhu průzkumu převládalo relativně slunečné a větrné počasí. K záznamu byla 

využita zapůjčená kamera, která byla umístěna tak, aby zabírala celou křižovatku viz 

obrázek č. 7-40. 
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Obr. 7-40 Záběr křižovatky ul. Třídy 1.máje x ul. Zborovská z kamery ze dne průzkumu 

Sčítání vozidel z videozáznamu se provádělo po 15minutových intervalech, aby mohla 

být vyhodnocena dopravní špička. Intenzity dopravy byly zaznamenávány na 

jednotlivých křižovatkových směrech ve dvou kategoriích vozidel: 

1.! osobní vozidla 

2.! nákladní vozidla do 3,5 t včetně autobusů 

Následně byla vyhodnocena dopravní špička. Poté byl sestaven pentlogram z vozidel, 

napočítaných z doby měření. 

Během doby průzkumu křižovatkou projelo celkem 6152 vozidel. Z toho bylo 156 

nákladních vozidel a autobusů, což je z celkového počtu 2,5 %. 

Dopravní špička je zde v době mezi 14:45 – 15:45. Projede zde v tuto dobu 1741 aut, z 

toho 39 nákladních automobilů/autobusů a 1702 osobních automobilů. Z nákladní 

dopravy tudy projíždí převážně autobusy, nákladní automobily zde nejezdí, výjma aut 

popelářů. Avšak nejvyšší počet - 50 projetých nákladních automobilů je v hodině mezi 

13:30 – 14:30. To může být způsobeno vyšší intenzitou autobusů kvůli nedalekému 

umístění základní školy. V tomto čase většina žáků školu opouští a směřuje domů.  

Z pentlogramu na obrázku č. 7-41 je zřetelné, že nejvytíženější směr je na hlavní ulici z 

ul. Tř. 1.máje do ulice Komenského a naopak. Dále je patrné výrazné levé odbočení na 

vedlejším paprsku křižovatky, tedy na paprsku ulice Purgešova. Ulice Zborovská přenáší 

oproti ostatním paprskům nejmenší dopravní zatížení. Na základě místní znalosti je tato 

vazba podmíněna nemalým procentem řidičů, kteří se této křižovatce vyhýbají a v dobách 

dopravních špiček volí jinou trasu cesty. Z ulice Zborovská je odbočení doleva na ulici 
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Komenského komplikované, protože řidič musí dát přednost všem vozidlům a jsou zde 

nevyhovující rozhledové poměry. 

 

Obr. 7-41 Výsledný pentlogram křižovatky ul. Třídy 1.máje x ul. Zborovská 
[Zdroj: [49]; zpracování: vlastní] 

Na křižovatce se realizují vysoké dopravní zátěže. Z hlediska typu dopravy převažuje 

doprava cílová. Tranzitní doprava na této křižovatce nemá majoritní postavení. Z toho 

vyplývá, že intenzity dopravy není možné snížit navržením jiné organizace dopravy ve 

městě. 

Pro jednotlivé paprsky jsou denní intenzity uvedeny v tabulce č. 7-2. 
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Tab. 7-2 Roční průměr denních intenzit dopravy pro jednotlivé větve křižovatky v řešené 
lokalitě 2 

Z důvodu vysokých intenzit dopravy byla vyhodnocena kapacita křižovatky. Hlavní 

komunikaci připadl stupeň kvality A – doba zdržení je velmi malá. Požadovaný stupeň 

kvality je D. Zato vedlejší komunikace disponují nedostatečnou kapacitou. Úroveň 

kvality dopravy byla stanovena na stupeň F – překročená kapacita. Pro místní 

komunikace se požaduje stupeň kvality dopravy E. Pro posouzení kapacity křižovatky 

byla použita výpočtová aplikace Tralys. Posouzení je zpracováno v následujícím 

protokolu. 
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RIZIKO 1 VYSOKÁ INTENZITA DOPRAVY (VYSOKÉ RIZIKO) 

Intenzity, které křižovatka přenáší, jsou vysoké. Z hlediska kapacity vedlejší paprsky (B 

a D) křižovatky nevyhovují a je zde dlouhá doba čekání. 

Návrh: Doporučuji přebudovat křižovatku z neřízené na řízenou křižovatku se světelnou 

signalizací. 

Na křižovatku má velký vliv nedaleké vyústění ulice Jiráskovy na ulici Purgešovu. Ulice 

Jiráskova přivádí poměrně velkou dopravní zátěž z historického centra města. Křižovatka 

ul. Jiráskova x Purgešova, je situována v těsném sousedství řešené křižovatky a vozidla 

vyjíždějící z této ulice mají vliv na posuzovanou křižovatku. 

 

Obr. 7-42 Pohled na řešenou křižovatku se sousední křižovatkou 
[zdroj: [11]; zpracování: vlastní] 

 

RIZIKO 2 KŘIŽOVATKA V BLÍZKOSTI ŘEŠENÉ KŘIŽOVATKY (NÍZKÉ 

RIZIKO) 

V sousední křižovatce je vyústění ulice Jiráskovy, která přivádí poměrně velkou dopravní 

zátěž z historického centra. Ve špičkových hodinách se tvoří kolony aut, především na 

ulici Jiráskova. 

Návrh: Vysokou intenzitu dopravu z paprsku D by pomohla vyřešit přestavba křižovatky 

na křižovatku se světelnou signalizací. 

Poblíž řešené křižovatky jsou situovány 2 vjezdy/výjezdy, které vyúsťují na ul. Třídu 1. 

máje (A). Počet vozidel vjížděcích a vyjížděcích není vysoký. 
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V těsné blízkosti křižovatky se nachází zastávky VHD. Vzdálenost od vlastní hranice 

křižovatky je dostatečná. 

 

Obr. 7-43 Situace širších vztahů řešené křižovatky 
[zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

7.2.2! Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace 

Křižovatka se nachází v centru města. Jedná se o křižovatku průsečnou. Šířkové 

uspořádání je dáno historickou zástavbou města. Šířkové uspořádání je zobrazeno na 

obrázku č. 7-44. 
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Obr. 7-44 Schéma křižovatky 
[zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

Křižovatka má velkou kolizní plochu. 

 

Obr. 7-45 Velká plocha křižovatky 
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7.2.3! Posouzení směrového a výškového vedení 

Směrové vedení křižovatky je dáno historickým vývojem města. Křižovatka se nachází 

ve směrovém oblouku hlavní komunikace. Vedlejší komunikace jsou směrově přímé. 

 

Obr. 7-46 Širší vztahy v lokalitě 2  
[zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

Křižovatka je situovaná v poměrně složitém výškovém uspořádání. Na dvou paprscích na 

ni navazují významná klesání, vždy ve směru jízdy od křižovatky. Na obrázku č. 7-47 je 

znázorněno výškové řešení křižovatky.  
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Obr. 7-47 Výškové řešení křižovatky 
[zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

 

RIZIKO 3 USMĚRNĚNÍ KŘIŽOVATKY (NÍZKÉ RIZIKO) 

Jízdní pruhy jsou v křižovatce vyznačeny a odděleny dopravními stíny. Ty ale můžou 

řidiči lehce přejet a moc je nerespektují. Z psychologického hlediska řidiče je to 

nedostatečné. 

Návrh: Navrhuji na místo šikmých rovnoběžných čar vydláždit lépe viditelné dělící 

ostrůvky stejných tvarů, vydlážděné žulovými kostkami. 

Pro lepší představu jsou na obrázku č. 7-48 a 7-49 výřezy z výkresu “Stávající výškové 

řešení”. Je zřejmé, že největší podélný sklon je na ul. Komenského (C). 
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Obr. 7-48 Podélný profil vedlejších komunikací – paprsky D a B 
[zdroj: [21]] 

 

Obr. 7-49 Podélný profil hlavních komunikací – paprsky A a C 
 [zdroj: [21]] 
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Obr. 7-50 Zobrazení sklonu křižovatky na fotce (paprsek C) 

 

Obr. 7-51 Zobrazení sklonu křižovatky – příjezd do křižovatky z paprsku A 

 

RIZIKO 4 SLOŽITÉ VÝŠKOVÉ POMĚRY (VYSOKÉ RIZIKO) 

Křižovatka je členitá v oblasti výškového vedení jednotlivých paprsků. Tento fakt ji dělá 

poměrně nebezpečnou, protože z některých míst není zaručena dobrá viditelnost a rozhled 

na okolní paprsky. 

Návrh: Doporučuji křižovatku přebudovat na křižovatku řízenou světelnou signalizací. 
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7.2.4! Posouzení uspořádání křižovatky a pohybů vozidel v křižovatce 

Z následujících obrázků je zřejmé, že křižovatka má na všech paprscích řazení jízdních 

pruhů v podobě vlevo + rovně vpravo. V současné době se vozidla řadí pro jízdu rovně 

a vlevo do dvou paralelních pruhů, ale ty nejsou na vozovce zakresleny. Na hlavní 

komunikaci převažuje vyčkávání rovně jedoucích vozidel za vozidlem, které odbočuje 

vlevo, i když je teoreticky možné odbočující vozidlo objíždět zprava. 

 

Obr. 7-52 Řazení jízdních pruhů na paprsku A 

 

Obr. 7-53 Řazení jízdních pruhů na paprsku B 
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Obr. 7-54 Řazení jízdních pruhů na paprsku C 

 

Obr. 7-55 Řazení jízdních pruhů na paprsku D 

Z důvodu špatných rozhledů v křižovatce, zejména na paprsku B, musí auta vjet téměř až 

do křižovatky, aby vůbec řidiči viděli na hlavní silnici (paprsek A). Automobily 

přijíždějící z hlavní silnice z paprsku C musí čekající vozidla na paprsku B nevhodně 

míjet, čímž najíždí až do protisměru paprsku A. 
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Obr. 7-56 Najetí auta do křižovatky z paprsku C 

 

Obr. 7-57 Rozhled vpravo na paprsku B 

Poloha přechodu pro chodce na paprsku C je umístěna pod křižovatkou. Přechod je 

opatřen dělícím ostrůvkem, který usnadňuje přecházení a zvyšuje bezpečnost 

přecházejících chodců a zároveň zúžuje průjezdný profil paprsku C, což přispívá ke 

snížení rychlosti, zejména automobilů jedoucích z křižovatky. 
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Obr. 7-58 Pohled na přechod pro chodce na paprsku C 

Vlivem polohy přechodu dochází ke změně podélného profilu komunikace a může 

docházet ke kontaktu přední části jedoucího automobilu s vozovkou. Vozidla přijíždějící 

do křižovatky musí hodně zpomalit, aby náraz přední části vozidla nebyl moc velký a 

nezpůsobil poškození jak automobilu, tak vozovky. 

 

Obr. 7-59 Pohled na změnu sklonu silnice z chodníku 
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Obr. 7-60 Viditelná změna sklonu paprsku C za přechodem pro chodce 

Kryt vozovky je v pruhu paprsku C, ve směru do křižovatky, poškozený. Můžeme to 

přisuzovat právě změně sklonu. 

 

Obr. 7-61 Poškození vozovky za hranou lomu sklonu 
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 RIZIKO 5 ZMĚNA PODÉLNÉHO SKLONU VOZOVKY NA RAMENU C 

(NÍZKÉ RIZIKO) 

Vzhledem k umístění přechodu těsně pod křižovatkou, kde je největší sklon, vznikla 

nebezpečná změna sklonu vozovky. Z pohledu řidiče tato skutečnost není rozeznatelná. 

Místo není opatřeno dopravní značkou. 

Návrh č. 1: Doporučuji před přechodem pro chodce osadit dopravní značku A07b (Pozor, 

zpomalovací práh). 

7.2.5! Posouzení stavu vozovky a krajnic 

Posuzovaná křižovatka vykazuje několik závad. Jsou jimi především podélné rozvětvené 

trhliny, příčné trhliny a výmoly na paprsku C. 

 

Obr. 7-62 Trhliny na vozovce 
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Obr. 7-63 Trhliny a výmol na vozovce 

 

Obr. 7-64 Trhliny na jízdním pruhu paprsku C 

Následující panorama bylo vyfoceno z dělícího ostrůvku na paprsku C směrem do 

křižovatky. Lze z něj dobře vidět poškození vozovky začínající na styku paprsku C 

s prostorem křižovatky. Na hranici paprsku a křižovatky je po celé délce rozvětvená 

trhlina. 
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Obr. 7-65 Panorama křižovatky 

 

RIZIKO 6 ŠPATNÝ STAV POVRCHU VOZOVKY NA PAPRSKU C (NÍZKÉ 

RIZIKO) 

Trhliny mohou zhoršovat odvod vody z povrchu vozovky a tím zhoršovat protismykové 

vlastnosti.  

Návrh: Doporučuji provést údržbu vozovky. 

7.2.6! Posouzení parkovacích a odstavných stání 

U křižovatky se nachází několik parkovacích míst, která jsou situována ve slepé uličce, 

která je jednostranně napojena na ul. Komenského.  

 

Obr. 7-66 Parkoviště v řešené lokalitě 

Na východní straně, asi 200 m severně od posuzované křižovatky se nachází parkoviště 

hotelu Cementář a obchodního centra Bečva. 
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Parkovací a odstavná stání netvoří žádné bezpečnostní riziko a není nutné provádět 

bezpečnostní opatření. 

7.2.7! Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a 

příslušenství komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení 

sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a silnic 

Příjezdy z vedlejší silnice jsou označeny dopravními značkami P04 (Dej přednost v 

jízdě), příjezdy z hlavní silnice jsou označeny dopravními značkami P02 (Hlavní silnice), 

včetně příslušných dodatkových tabulek, které charakterizují křižovatku. Dále jsou na 

ramenech A a D umístěny dopravní značky IP19 (Řazení jízdních pruhů). U přechodů 

pro chodce na paprscích B a C jsou osazeny dopravní značky IP06 (Přechod pro chodce). 

 

Obr. 7-67 SDZ a VDZ na paprsku A 



 

141 

 

 

Obr. 7-68 Pohled na dopravní značky na paprsku B 

 

RIZIKO 7 VYBLEDLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA (NÍZKÉ RIZIKO) 

Dopravní značka P04 (Dej přednost v jízdě) je značně opotřebovaná a mohla by být řidiči 

snadno přehlédnutelná. 

Návrh: Doporučuji značku vyměnit za novou. 

Na paprsku C je na ostrůvku osazena dopravní značka C04a (Přikázaný směr objíždění 

vpravo). 

 

Obr. 7-69 Pohled na dopravní značky na paprsku C 
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Obr. 7-70 Pohled na dopravní značky na paprsku D 

Na paprsku A jsou dále umístěny dopravní značky IJ02 (Nemocnice) a pod ní dodatková 

tabulka E07b (Směrová šipka), B29 (Zákaz stání), IP11a (Parkoviště) a pod ní dodatková 

tabulka E07b (Směrová šipka) a IJ10 (Hotel nebo motel). 

 

Obr. 7-71 SDZ na paprsku A 

Ve směru hlavní silnice z paprsku A je umístěná dopravní značka B12 (Zákaz vjezdu 

vyznačených vozidel) a na ostrůvku C04a (Přikázaný směr objíždění vpravo) a jako 

poslední dopravní značka IP06 (Přechod pro chodce). 
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Obr. 7-72 Pohled na dopravní značky na paprsku C 

 

Obr. 7-73 Pohled na dopravní značky na paprsku C 

Při výjezdu z křižovatky na paprsek B jsou umístěny dopravní značky B28 (Zákaz 

zastavení) a IP06 (Přechod pro chodce). 
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Obr. 7-74 Pohled na dopravní značky na paprsku B ve směru z křižovatky 

Parkovací plochu v slepé ulici přiléhající k paprsku C značí dopravní značka IP12 

(Vyhrazené parkoviště) s dodatkovou tabulkou, pro koho je parkoviště rezervováno a 

dodatková tabulka E01 (Počet 4x). 

 

Obr. 7-75 Pohled na dopravní značku parkovací plochy 

Na paprsku A ve směru z křižovatky je osazena dopravní značka IJ04c (Zastávka 

autobusu). 
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Obr. 7-76 Pohled na dopravní značky na paprsku A ve směru z křižovatky 

Dopravní značení je v posuzovaném úseku dostatečné a řidičům poskytuje všechny 

potřebné informace. 

7.2.8! Posouzení osvětlení 

Křižovatka je dostatečně osvětlena. Přechody pro chodce však postrádají doplňkové 

osvětletní. 

 

RIZIKO 8 CHYBĚJÍCÍ DOPLŇKOVÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE 

(NÍZKÉ RIZIKO) 

V řešené křižovatce je instalováno veřejné osvětlení, ale nezajišťuje dostatečné osvětlení 

přechodu pro chodce. V řešeném území jsou navíc přechody umístěny v bezprostřední 

blízkosti křižovatky a jsou tam špatné rozhledové poměry. 

Návrh: Doporučuji instalaci doplňkového osvětlení u všech přechodů v křižovatce. 

7.2.9! Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní 

bezpečnosti 

Vzhledem k tomu, že je nejvyšší dovolená rychlost pod 60 km/h, tak posuzování pevných 

překážek z hlediska bezpečnosti není relevantní. 
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7.2.10! Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a 

viditelnosti za různých podmínek 

Na přechodu pro chodce, který je umístěný hned za křižovatkou na paprsku B, je omezen 

výhled na přijíždějící vozidla z paprsku C. Současně je snížena přehlednost přechodu pro 

chodce z pozice řidičů vozidel, z důvodu stoupání lze očekávat trvalé přidávání „plynu“. 

 

Obr. 7-77 Pohled na přijíždějící auta z paprsku C 

Na následujícím obrázku lze vidět, jak přechod pro chodce vidí řidič jedoucí z paprsku 

C. Řidič nevidí na chodník a na možné chodce chystajícíc se silnici přejít. Taktéž ani 

chodec nevidí jedoucí auto. 

 

Obr. 7-78 Pohled na přechod pro chodce na paprsku B z pohledu řidiče 
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RIZIKO 9 RIZIKOVÉ UMÍSTĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE NA PAPRSKU B 

(STŘEDNÍ RIZIKO) 

Přechod pro chodce se nachází v těsné blízkosti křižovatky a z pohledu chodců i řidičů je 

toto umístění poměrně nebezpečné, i když se v místě ani v okolí přechodu během 

uplynulých 5 let žádná nehoda nestala. Řidiči z paprsku C mají omezený rozhled na 

vstupní plochu přechodu, která je umístěna na vnitřní straně oblouku. 

Návrh č. 1: Doporučuji ověřit splnění náležitých rozhledů a délek pro pozici přechodu 

s eventuálním přesunem nebo úpravou přechodu nebo jeho úplné zrušení. 

Návrh č. 2: Možným řešením nevhodně umístěného přechodu pro chodce je přebudování 

neřízené křižovatky na křižovatku řízenou světelnou signalizací. 

Výše zmíněný přechod je nebezpečný i z pohledu bezbariérového přístupu viz obrázek č. 

7-79. 

 

Obr. 7-79 Pohled na celý přechod pro chodce 

Na obou stranách přechodu je varovný pás, ale jen na jedné je pás vyskládán z dlažby 

zjistitelné nášlapem. Na druhé straně je varovný pás vyskládaný zámkovou dlažbou 

červené barvy. Chybí zde i snížená obruba. Na obou stranách chybí signální pás. 
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Obr. 7-80 Pohled na nedostatečné provedení bezbariérových prvků v místě přechodu 
pro chodce (1) 

 

Obr. 7-81 Pohled na nedostatečné provedení bezbariérových prvků v místě přechodu 
pro chodce (2) 

 

RIZIKO 10 ŠPATNÁ BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE 

(STŘEDNÍ RIZIKO) 

V místě přechodu pro chodce chybí prvky pro bezbariérové užívání stavby a přechod je 

tak pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu nebezpečný. 

Návrh: Doplnit scházející prvky bezbariérového užívání přechodu pro chodce – signální 

pásy z dlažby zjistitelné nášlapem, snížené obruby. 
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Přechod pro chodce na hlavní silnici paprsku C je nevhodně umístěný pod křižovatkou 

za horizontem viz obrázek č. 7-82. Řidičům, kteří přijíždí ze směru ul. Třída 1. máje 

(paprsek A), je snížena přehlednost přechodu pro chodce kvůli složitému výškovému 

řešení. Mimo nepřehlednost je také nebezpečná rychlost přijíždějících vozidel ze 

zmíněného směru. 

 

Obr. 7-82 Pohled na přechod z paprsku A 

 

Obr. 7-83 Pohled na přechod z pohledu řidiče z paprsku C 
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RIZIKO 10 RIZIKOVÉ UMÍSTĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE NA PAPRSKU C 

(NÍZKÉ RIZIKO) 

Umístění přechodu pro chodce skýtá malé riziko střetu s chodci, kvůli výškovému řešení 

křižovatky. 

Návrh: Doporučuji zdůraznit značku IP06 (Přechod pro chodce) fluorescenčním 

podkladem. 

 

Křižovatka díky své poloze je páteřním uzlem města a je hojně využívána cyklisty, 

projede tudy 414 cyklo/den. S těmi se však v křižovatce nepočítá. Ani na jednom paprsku 

křižovatky není pruh pro cyklisty. Stejně se cyklisté v křižovatce pohybují, protože jim 

není ani přizpůsobený chodník. Aby kolo mohli vést a překonat křižovatku, museli by 

překonat i schody na chodníku viz obrázek č. 7-84. 

 

Obr. 7-84 Schody na chodníku podél paprsku C 

Při monitorování křižovatky dne 1.11.2018 (čtvrtek) bylo shledáno, že většinovou část 

cyklistů tvoří důchodci. Ti nezvládají zdolat převýšení křižovatky, z kola sesednou a 

vedou jej vedle sebe skrz křižovatku. 

 

RIZIKO 11 CYKLISTÉ V KŘIŽOVATCE (STŘEDNÍ RIZIKO) 

Výskyt cyklistů vedoucí kolo skrz křižovatku je nežádoucí a nebezpečný jak pro cyklisty, 

tak pro řidiče automobilů. 
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Návrh č.1: Vzhledem k šířkovým poměrům komunikace by se mohlo realizovat vedení 

cyklistické trasy ve formě piktogramového koridoru pro cyklisty. Toto řešení však 

nevyřeší výškové poměry křižovatky. 

Návrh č. 2: Doporučuji přebudovat křižovatku na křižovatku se světelným signalizačním 

zařízením. 

7.2.11!Posouzení železničních přejezdů 

V uvedené lokalitě silnice II/440 se nenachází železniční přejezdy nebo souběh 

komunikace s dráhou. 

7.2.12! Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního 

provozu 

Není relevantní. 

7.2.13! Závěry a doporučení 

Na základě bezpečnostní inspekce bylo na lokalitě č. 2 identifikováno 11 rizik. Převážná 

většina vyplývá z výškového uspořádání křižovatky. S tím souvisí nedostatečné 

rozhledové poměry jak v křižovatce tak na přilehlé přechody pro chodce. 

Dalším nepříznivým aspektem je nedostatečná kapacita vedlejších paprsků křižovatky a 

blízkost křižovatky, přivádějící dopravu z historického centra. 

Dvě rizika s nízkou závažností jsou umístění přechodu pro chodce v blízkosti křižovatky 

s omezeným rozhledem na vstupní plochu přechodu. 

Řešením jak rizikům křižovatky předejít je ve většině případech přebudovat křižovatku 

na křižovatku se světelnou signalizací. 

7.3! Lokalita 3 - úsek na ul. Olomoucká I/47 

7.3.1! Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik 

Jedná se o čtyřproudovou pozemní komunikaci s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h. 

Dříve byla dovolená rychlost 70 km/h, ale ta byla snížena kvůli častým vážným 

dopravním nehodám způsobených přebíháním osob přes komunikaci. 

Dne 31. 5. 2018 (středa) byl proveden směrový průzkum. V bezprostřední blízkosti 

řešeného úseku byl umístěn radar pro zjištění rychlosti vozidel viz obrázek č. 7-85. 
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Obr. 7-85 Lokalizace radaru 
[zdroj: [30] zpracování: vlastní] 

Vzhledem ke směrovému vedení komunikace řidiči často překračují dovolenou rychlost. 

V grafu č. 7-1 je znázorněné rozložení rychlosti vozidel v posuzovaném úseku. Z grafu 

vyplývá, že většina řidičů se pohybovala v rozmezí 40-50 km/h. Přesto 34 % řidičů 

překročilo dovolenou rychlost a pohybovalo se v rozmezí 50-60 km/h a dalších 16 % 

řidičů rychlost překročilo o více než 20 km/h. 

 

Graf 7-1 Rychlost v řešeném úseku 
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Intenzita dopravy na silnici je 9657 voz/den, z toho je 229 voz/den těžkých nákladních 

vozidel (hmotnost nad 10 t), což je přibližně 2,4 % z celkového počtu. 

 

RIZIKO 1 VYSOKÁ JÍZDNÍ RYCHLOST (STŘEDNÍ RIZIKO) 

I když je v posuzovaném úseku silnice I/47 dovolená rychlost 50 km/h, je rychlost často 

překračována. Z důvodu výskytu chodců na silnici je tento fakt závažný. 

Návrh: Osazení dopravní značky A22 (Jiné nebezpečí). Zdůraznit značku B20a (Nejvyšší 

dovolená rychlost) fluorescenčním podkladem.  

7.3.2! Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace 

Silnice I/47 je v posuzovaném úseku čtyřpruhová. Jízdní pruhy nejsou odděleny. Šířka 

jízdních pruhů činí 3,5 m a je konstantní v celé délce řešeného úseku.  

Na silnici I/47 jsou napojeny sousední nemovitosti – sjezdy k čerpacím stanicím 

pohonných hmot (ČSPH). Napojení je provedeno připojovacími a odbočovacími pruhy v 

šířce 3,5 m. 

 

Obr. 7-86 Odbočovací a připojovací pruh k ČSPH (1) 
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Obr. 7-87 Odbočovací a připojovací pruh k ČSPH (2) 

7.3.3! Posouzení směrového a výškového vedení 

Směrové vedení posuzovaného úseku začíná přímým úsekem po kterém následuje 

levotočivý směrový oblouk, který má velký poloměr. Z hlediska přehlednosti je tento 

oblouk přehledný, ale v kombinaci s mírným podélným sklonem komunikace může být 

nebezpečný. Osoby, přecházející přes silnici, nejdou za směrovým obloukem dobře vidět. 

Celý řešený úsek se nachází v mírném klesání od západu k východu, viz obrázek č. 7-88. 

 

Obr. 7-88 Zobrazený směrový oblouk a klesání řešené lokality 
[Zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 
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Obr. 7-89 Směrový oblouk při průjezdu autem 

7.3.4! Posouzení uspořádání křižovatky a pohybů vozidel v křižovatce 

V řešeném úseku se nenachází žádná křižovatka. 

V úseku se nachází dva sjezdy a výjezdy od čerpacích stanic. Jelikož se jedná o směrově 

nerozdělenou silnici, musí být vjezd i výjezd pro oba dopravní směry. Obě obslužná 

zařízení jsou připojena odbočovacím a připojovacím pruhem. Šířka pruhů je 3,5m a délka 

50 m. Parametry jsou dostatečné. 

 

Obr. 7-90 Pohled na připojovací a odbočovací pruhy 
[Zdroj: [30]] 

7.3.5! Posouzení stavu vozovky a krajnic 

Vozovka vykazuje určité známky poškození. Ve většině případů se jedná pouze o 

poškození krytu vozovky. Velmi častý je zde výskyt podélných a příčných trhlin. Některé 

z nich jsou i rozvětvené. 
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Obr. 7-92 Podélné trhliny v krytu vozovky 

Odvodnění je provedeno příčným sklonem do příkopů podél komunikace a propustky. 

 

Obr. 7-91 Podélná a příčná trhlina 



 

157 

 

 

Obr. 7-93 Umístění propustků 

Taktéž povrch vozovky v areálech ČSPH má jisté poruchy. Především na přechodu 

silnice I/47 a areálu ČSPH. Časté jsou zejména trhliny a rozvětvené trhliny přecházející 

do trhlin mozaikových. 

 

Obr. 7-94 Poruchy krytu vozovky v areálech ČSPH 

7.3.6! Posouzení parkovacích a odstavných stání 

V řešeném úseku se nenachází žádné parkovací ani odstavné stání. 
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V řešeném úseku je parkoviště umístěno v areálu jedné z čerpacích stanic. Je zde 5 

parkovacích míst pro osobní automobily, z nichž je jedno pro osoby se sníženou 

schopností pohybu. Dále je v areálu 7 odstavných staní pro nákladní vozidla. Řidiči 

nákladních automobilů zde mají možnost přenocovat. 

 

Obr. 7-95 Lokalizace parkovacích a odstavných stání 
 [zdroj: [30]] 

7.3.7! Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a 

příslušenství komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení 

sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a silnic 

V posuzovaném úseku je z obou dvou stran umístěný piktogram zobrazující značku B20a 

upravující rychlost, viz obrázek č. 7-96. 

 

Obr. 7-96 VDZ v řešeném úseku (1) 
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Obr. 7-97 VDZ v řešeném úseku (2) 

Na obrázku je také vidět použití vodící čáry (V04) na okraji vozovky, dělící čáry mezi 

jízdními pruhy (V02b) a dvojité podélné čáry souvislé (V01b). 

Svislou dopravní značkou (IJ 7) je opatřen pouze jeden sjezd na ČSPH. 

 

Obr. 7-98 Umístění dopravní značky 

U obou ČSPH jsou umístěné značky B24b (Zákaz odbočování vlevo). 
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Obr. 7-99 Dopravní značky Zákaz odbočování vlevo 

V místě konce obou odbočovacích pruhů je umístěna značka B16 (Zákaz vjezdu vozidel), 

jejichž výška přesahuje vyznačenou mez – v tomto případě mez 4,5 m, a také značka 

C02a (Přikázaný směr jízdy přímo). 

 

Obr. 7-100 Značky na konci odbočovacích pruhů 

Při výjezdu z ČSPH jsou osazeny značky P04 (Dej přednost v jízdě) a C02b (Přikázaný 

směr jízdy vpravo). Značka na pravém obrázku č. 7-101 vykazuje známky jistého 

„opotřebení“. 



 

161 

 

 

Obr. 7-101 Dopravní značky při výjezdu z ČSPH 

Dopravní značení v řešené oblasti je dostačující, řidičům poskytuje všechny potřebné 

informace. Všechny dopravní značky jsou dobře viditelné. 

7.3.8! Posouzení osvětlení 

Posuzovaný úsek postrádá veřejné osvětlení. 

Dle statistik PČR se právě v podvečerních hodinách při snížené viditelnosti stala dopravní 

nehoda se smrtelným zraněním. 

 

Obr. 7-102 Špatně viditelná přecházející osoba 
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RIZIKO 2 CHYBĚJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (STŘEDNÍ RIZIKO) 

Podél trasy silnice v místě ČSPH je absence veřejného osvětlení, což vede ke snížené 

viditelnosti pohybujících se osob v komunikaci. 

Návrh: Doporučuji osazení veřejného osvětlení v řešeném úseku. 

7.3.9! Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní 

bezpečnosti 

V posuzované oblasti je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h, tudíž není zapotřebí 

osazovat úsek svodidly a zabránit tak střetnutí vozidla s pevnou překážkou. 

7.3.10! Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a 

viditelnosti za různých podmínek 

Dalšími účastníky silničního provozu se myslí chodci a cyklisti. 

Pohyb cyklistů je zde 48 cyklo/den. Žádná z nehod nebyla kvalifikovaná jako nehoda s 

cyklistou nebo se zaviněním cyklisty. Intenzita nedosahuje vysokých hodnot, aby zde 

byla navržena cyklostezka. 

Zatímco 3 nehody byly posouzeny jako srážka s chodcem. Chodci se zde vyskutují 

poměrně často, díky umístění CTParku na druhé straně komunikace a také vyhlášené 

místní restauraci. I během bezpečnostní inspekce řešeného místa byli viděni chodci 

přebíhající tuto komunikaci viz obrázek č. 7-103. 

 

Obr. 7-103 Přecházející chodci v podvečerních hodinách 
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Lidé v komunikaci nejsou vidět i z důvodu směrového oblouku a výškového řešení 

posuzovaného úseku. 

 

RIZIKO 3 CHODCI (VYSOKÉ RIZIKO) 

Z důvodu průmyslové oblasti v blízkosti řešeného úseku zde lidé riskantně přebíhají 

komunikaci. Dochází tak k nebezpečným situacím jak pro řidiče, tak pro přebíhající 

osoby. I když je ve vzdálenosti cca 80 m od posuzovaného místa podchod, lidé jej 

nevyužívají. Dle statistik nehod PČR se v uplynulých 5 letech udály 3 nehody, které byly 

klasifikovány jako srážka s chodcem. Přičemž při jedné z nich došlo k smrtelnému 

zranění jedné osoby, při zbylých dvou k těžkému zranění dvou osob a lehkému zranění 

jedné osoby. 

Návrh č. 1: Doporučuji osazení plotu podél komunikace. 

Návrh č. 2: Navrhuji v místě ČSPH zúžit profil vozovky na dvoupruhovou komunikaci a 

udělat ostrůvek a místo pro přecházení. 

 

Obr. 7-104 Schéma zúžení profilu s přechodem pro chodce 
[Zdroj: [30]; zpracování: vlastní] 

Dalším důkazem přecházení osob přes komunikaci je i vyšlapaný chodníček 

v bezprostřední blízkosti čerpací stanice viz obrázek č. 7-105. 
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Obr. 7-105 Vyšlapaná cestička 

7.3.11! Posouzení železničních přejezdů 

V posuzované lokalitě se nenachází železniční přejezdy. 

7.3.12! Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního 

provozu 

Není relevantní. 

7.3.13!Závěry a doporučení 

Bezpečnostní inspekce, která proběhla na posuzovaném úseku silnice I/47 konstatovala 3 

nebezpečná rizika, která byla ve 2 případech střední a v 1 případě vysoké závažnosti. 

Nejvýznamnějším rizikem je výskyt chodců na silnici. To souvisí s dalšími nalezenými 

problémy, kterými je vysoká jízdní rychlost a chybějící osvětlení v řešeném úseku. 

Proto byla uvedena 2 řešení, která buďto výskytu chodců na silnici zabrání a nebo sníží 

riziko střetnutí při přecházení chodců. 
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8! ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení analýzy současné dopravní situace města 

Hranice na základě vybraných ukazatelů. Z naměřených výsledků vyplývá, že 

dobudování dopravní infrastruktury v Hranicích a v blízkém okolí by mělo být jednou 

z hlavních priorit rozvoje města. Hranice leží přímo v dopravní tepně a doplácí tak na 

svou výhodnou polohu, co se dopravy týče. 

V rámci posouzení stupně automobilizace bylo zjištěno, že na 1 osobu připadá přibližně 

1,5 automobilu. Co se týče intenzity dopravy ve městě, převádí silniční síť nemalé 

množství dopravy. Intenzity byly převzaty z celostátního sčítání dopravy v roce 2016 a 

pro potřeby diplomové práce byla provedena další tři měření pro zjištění aktuálních 

intenzit dopravy. 

Prvním dopravním průzkumem byly naměřeny aktuální intenzity dopravy na 4 

významných komunikacích vedoucích do města – silnice I/47 ve směru Lipník nad 

Bečvou, I/35, I/47 ve směru Bělotín a silnice II/440. Nejvýraznějším problémem dopravy 

uvnitř města je nepochybně zatížení silnice I/35 ve směru na Valašské Meziříčí a dále na 

Slovensko. To bylo potvrzeno i průzkumem, který byl proveden dne 31.5.2018 (středa). 

Roční průměr intenzit dopravy je zde 12601 vozů/den. I proto je nejočekávanějším 

projektem realizace Palačovské spojky, jejímž prostřednictvím bude ulehčeno silnici I/35. 

Další zatíženou částí je severovýchod města, konkrétně silnice II/440. I provedený 

dopravní průzkum potvrzuje výstavbu Severního obchvatu, který by výhledově snížil 

intenzitu dopravy na hlavních tazích ve městě o cca 2500 vozidel. Snížení intenzit by 

pomohlo přetíženým křižovatkám, které nesplňují požadavky na stupeň kvality dopravy. 

Zároveň by Severní obchvat měl významné postavení v napojení na průmyslovou zónu a 

autobusové a vlakové nádraží. 

Dále byla provedena analýza nehodovosti, pro níž bylo vybráno 5 lokalit – z toho 4 

křižovatky a úsek na silnici I/47. Nejčastějším druhem dopravní nehody byla srážka 

s jedoucím nekolejovým vozidlem a srážka s pevnou překážkou. V posuzovaném úseku 

na silnici I/47 se k druhům dopravních nehod přidala i srážka s chodcem. Hlavními 

příčinami nehod byly nevěnování se plně řízení vozidla, jízda proti příkazu dopravní 

značky DEJ PŘEDNOST a nezvládnutí řízení vozidla. 

V neposlední řadě byla vypracována bezpečnostní inspekce vybraných lokalit. Lokality 

byly posouzeny podle bodů vyhlášky č. 104/1997 Sb., přílohy č. 11. Byla identifikována 

rizika a navrhnuta nápravná opatření. Výběr úseků vyšel z analýzy dopravní nehodovosti 

a subjektivního názoru. Místní šetření bylo provedeno na úseku silnice I/47 a na dvou 
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křižovatkách. V případě obou posuzovaných křižovatek je rizikem vysoká intenzita 

dopravy. Obě řešené křižovatky byly monitorovány ve všední den vždy od 13:00 do 17:00 

a byly vyhodnoceny z hlediska kapacity. 

Lokalita 1: křižovatka ul. Tř. 1. máje x ul. Nádražní x ul. Máchova 

Problémem tohoto úseku je především nedostatečná kapacita křižovatky a její řešení. 

Kumuluje se zde doprava přijíždějící z dálnice D1, a především doprava mířící do 

nedalekého průmyslového areálu nebo nádraží. 

Hlavním návrhem, jak předejít možným rizikům, je přebudovat křižovatku na řízenou 

křižovatku světelným signalizačním zařízením. A také doplnění VDZ na vedlejších 

komunikacích. Křižovatku výrazně ovlivní vybudování Severovýchodního obchvatu, 

díky kterému se sníží intenzita dopravy. 

Lokalita 2: křižovatka ul. Tř. 1. máje x ul. Zborovská 

Hlavním problémem křižovatky je její umístění na vyvýšenině a s tím spojené složité 

sklonové poměry. To souvisí i s nedostatečnými rozhledovými poměry jak jedoucího 

vozidla v křižovatce, tak řidiče i chodce na přechodu pro chodce. Křižovatka disponuje 

taktéž nedostatečnou kapacitou vedlejších silnic.  

Jelikož se křižovatka nachází v těsné blízkosti historického centra a je obklopena místní 

zástavbou, je nemožné její výškové poměry zlepšit. Nejčastějším a snad i nejvíce 

vhodným řešením by bylo křižovatku přebudovat na křižovatku řízenou světelnou 

signalizací. 

Lokalita 3: úsek na ul. Olomoucká I/47 

Na posuzovaném úseku byla shledána dvě vysoká rizika. Jedním z nich je výskyt chodců 

v komunikaci a druhým s tím související je absence veřejného osvětlení. Vzhledem 

k četnosti dopravních nehod, které jsou klasifikované na tomto úseku jako srážka 

s chodcem s následky jak na životě, tak těžké ublížení na zdraví, jsou rizika opravdu 

závažná. Navíc se nehody odehrály ve večerních hodinách. 

Jako hlavní navrhnuté opatření je vozovku v místě ČSPH zúžit, zbudovat místo pro 

přecházení a doplnit chybějící veřejné osvětlení. 

Aplikací navrhnutých opatření ve městě lze docílit zvýšené bezpečnosti dopravy na PK. 

Některým rizikům se nedá úplně zabránit, ale mohou se snížit právě užitím doporučených 

opatření. 
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