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ÚVOD 

Téma mé diplomové práce je bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách ve 

Zlínském kraji. Toto téma diplomové práce bylo vybráno především proto, ţe jsem její 

kaţdodenní účastnice. Doprava je v dnešní době velmi dŧleţitá a nezbytná. Denně se 

uskuteční několik dopravních nehod a proto je potřeba komunikace a jejich okolí stále 

zdokonalovat od  moţných nástrah. 

Jako první bude obdrţení 7 nebezpečných mezikřiţovatkových úsekŧ a 7 

nebezpečných křiţovatkových úsekŧ ve Zlínském kraji podle dopravního inspektorátu 

v Kroměříţi a podle vlastního výběru. Jednotlivé úseky budou následně analyzované 

z hlediska dopravních nehod. K této části se bude vyuţívat veřejně přístupný program, 

kde je zveřejněna databáze dopravních nehod a to na tzv. jednotné dopravní vektorové 

mapě aktualizované ve spolupráci s policií ČR. Období, s kterým se bude pracovat je 7 

let. Poté jednotlivé úseky budou mezi sebou porovnány ukazatelem dopravní 

nehodovosti a na základě těchto výpočtŧ budou vybrány 4 úseky, z toho 2 

mezikřiţovatkové a 2 křiţovatkové úseky.  

Další úlohou bude vytvoření kolizních diagramŧ na vybraných úsecích a následně je 

podrobit bezpečnostní inspekci. Součástí bezpečnostní inspekce je osobní prohlídka, 

kde se moţná rizika zjišťují a dokumentují. Výsledkem bude návrh opatření na zjištěná 

rizika pro eliminaci dopravních nehod. 

Závěrem bude nákres schématu opatření na vybraných úsecích.



1 

1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 DOPRAVA  

Pojem doprava lze definovat jako účelný proces, který slouţí k přemísťování osob, 

věcí a výrobních prostředkŧ. Je dŧleţitá pro rozvoj společnosti, ale má i negativní dopad 

společnost. Mezi tyto dopady patří například znečišťování ovzduší běţným uţíváním 

motorových vozidel, dále pak dopady, které ničí to, co člověk vytvořil a v neposlední 

řadě je i ohroţování zdraví spolu se ţivotem člověka při nehodách. [1] 

1.1.1 HISTORIE DOPRAVY 

Nejprve se lidé přemísťovali pomocí stezek a vyšlapaných chodníčkŧ, během staletí 

se z nich staly obchodní cesty a trasy, na kterých se vybudovali pevnější a stabilnější 

komunikace jak je známe dnes. Dříve slouţili k přepravě sami lidí, poté zvířata. Poté se 

vynalezlo kolo a doprava se postupným vylepšováním a zdokonalováním značně 

zjednodušila, měla větší efektivitu za pouţití povozŧ. V 19. století se poprvé objevil 

automobil, do té doby hojně vyuţívali kočáry a koňská spřeţení. Silniční doprava 

je dnes nejčastěji i nejvíce vyuţívanou dopravou. [1] 

1.1.2 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k uţití silničními motorovými 

vozidly, cyklisty a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění toho uţití a 

jeho bezpečnosti. Ten kdo se pohybuje na pozemní komunikaci, je účastníkem provozu 

na pozemních komunikacích. [1] 

1.1.3 KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

V české republice (ČR) existují následující čtyři kategorie pozemních komunikací [1] 

 Dálnice – pozemní komunikace, která je určena pro rychlou dálkovou a mezistátní 

dopravu silničními motorovými vozidly. Je budována bez úrovňových křížení, s místy 

určenými pro vjezd a výjezd, a která má směrové a oddělené jízdní pásy.  

V české republice je přístupnou pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž 

konstrukční rychlost je vyšší než 80 km/h. [1] 

 Silnice – veřejně přípustná pozemní komunikace určená k užití silničními a zvláštními 

vozidly a chodci. Všechny silnice společně vytvářejí silniční síť. Podle určení a 

dopravního významu se silnice dělí: 
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 Silnice I. třídy jsou určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, tento typ silnice 

může být vystavěna jako rychlostní silnice. 

 Silnice II. třídy jsou určeny k dopravě mezi většími obcemi (např. obec s rozšířenou 

působností). 

 Silnice III. třídy jsou určeny k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní 

pozemní komunikace. [1] 

 Místní komunikace – veřejně dostupná pozemní komunikace, která slouží místní 

dopravě. Může být vystavěna jako rychlostní místní komunikace, která je určena pro 

rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motorovým vozidlům. [1] 

 Účelová komunikace – pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 

nemovitostí, nebo jejich spojení s ostatními pozemními komunikacemi, nebo 

k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelové pozemní komunikace se 

dělí na veřejné a neveřejné. [1] 

1.2 ZÁKLADNÍ POJMY 

 Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie 

nebo sráţka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níţ dojde k 

usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla v pohybu. [2] 

 Dle ČSN 01 8500 je dopravní nehoda „Mimořádná událost, při níž vznikne újma na 

zdraví osob nebo škoda na věcech v přímé souvislosti s provozem dopravního 

prostředku nebo dopravního zařízení“. [2] 

 Havárie – je dopravní nehoda, při nichţ je ovlivněn pouze jeden účastník nehody, resp. 

Člověkem zapříčiněná nehoda či katastrofa, nedojde tedy ke kolizi s jiným účastníkem 

silničního provozu. 

Újma, která vznikne na vozidle nebo na jiném majetku při dopravní nehodě nebo 

v souvislosti s ní, jejíţ výši stanoví odhadem příslušník policie ČR, který dopravní 

nehodu objasňuje, se nazývá hmotná škoda. [1] 

 

 Dopravní konflikt – je pozorovatelná situace, při které se k sobě dva nebo více 

účastníků silničního provozu přiblíží v prostoru a čase natolik, že hrozí riziko kolize, 

pokud se jejich pohyb nezmění. [1] 
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 Srážka – je dopravní nehoda či konflikt s účastí více neţ jednoho účastníka silničního 

provozu. [1] 

 

 Účastník nehody – je kaţdá osoba, která se přímým zpŧsobem účastní na dopravní 

nehodě. [1]  

 

 Lehké zranění – je jiné než těžké a to i tehdy, nedojde-li k pracovní neschopnosti. [1] 

 

 Těžké zranění – těžká újma na zdraví podle zvláštního zákona. Dle § 18 zákona č. 

222/1999 Sb., s těžkou újmou na zdraví rozumí jen vážná porucha zdraví nebo vážné 

onemocnění. [1] 

 

 Usmrcená osoba – je osoba, která zemře při dopravní nehodě nebo na následky 

zpŧsobené dopravní nehodou, nejpozději však do 30 dnŧ po dopravní nehodě. [2] 

 

 Osobní nehoda – je taková dopravní nehoda, při níţ došlo k usmrcení nebo zranění 

zúčastněných osob. [2] 

 

 Nehodové místo – je takové místo, kde dochází k dopravním nehodám. [2] 

 

 Nehodový úseku – je takový úsek, kde na vzdálenost větší neţ 250 m dochází ke 

kumulaci nehodových míst. 

 

 Nehodová lokalita – je lokalita, plocha či území s více nehodovými místy. [2] 

 

 Místo častých dopravních nehod (MČDN) – je takové místo, na kterém dochází 

k většímu počtu dopravních nehod, neţ je stanovené ve výběrovém kritériu. [2] 

 

 Úsek častých dopravních nehod – je takový úsek, kde na vzdálenost větší neţ 250 m 

dochází ke kumulaci míst častých dopravních nehod. [2] 

 

 Nebezpečné místo – je takové místo, jehoţ nehodovost sice leţí pod stanovenými 

hraničními nehodami výběrového kritéria, ale přesto vykazují potenciálně stejná rizika 

moţného vzniku nehody. [2] 



4 

 

 Výběrové kritérium - je souborem limitujících ukazatelů či hraničních hodnot 

sloužících ke stanovení místa častých dopravních nehod. [2] 

 

 Dopravně - bezpečnostní opatření - je soubor opatření směřujících ke snížení 

dopravní nehodovosti nehodových míst. [2] 

1.2.1 PŘÍČINY DOPRAVNÍCH NEHOD 

Příčiny dopravních nehod mohou mít široký rozsah. Je zapotřebí příčiny dopravních 

nehod třídit a to podle rŧzných hledisek či pohledŧ. Například: [2] 

 Právní hledisko, kdy příčina vzniku dopravních nehod mohou být některé z uvedených:  

o Řidič (vesměs chybování řidiče), 

o Špatný technický stav vozidla, 

o Špatný stav komunikace, 

o Kombinace všech výše uvedených, 

 hledisko vlivu pozemních komunikace na vznik nehod, 

 hledisko psychologických příčin vzniku nehod, 

 jiná možná hlediska. [2] 

Nejčastější příčiny nehod řidičů motorových vozidel [3] 

 Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 

 Nedostatečná vzdálenost za vozidlem 

 Nesprávné otáčení a couvání 

 Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 

 Nedání přednosti upravené dopravní značkou 

 Nezvládnutí řízení vozidla 

 Nepřizpůsobení rychlosti vůči hustotě dopravy 

 Nebezpečné boční přiblížení vozidel při předjíždění 

 Jízda v protisměru 

 Nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu 

 Alkohol a návykové látky  
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1.2.2 UKAZATELÉ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI [2] 

Ukazatel relativní nehodovosti 

Je nejběţnějším ukazatelem pro hodnocení bezpečnosti nebo nebezpečnosti určité 

pozemní komunikace. Relativní nehodovost vypovídá o pravděpodobnosti vzniku 

nehody na určité komunikaci ve vztahu k jízdnímu výkonu. Výsledkem je počet nehod 

na 1 mil. vozokilometrŧ.  Vypočítá se: [2] 

 

Pro mezikřiţovatkový úseky: 

  
  

         
              (1) 

[počet osobních nehod / mil. vozkm a rok] 

 

      Pro křiţovatky: 

  
  

       
                  (2) 

[počet osobních nehod / mil. voz a rok] 

Kde: 

NO – celkový počet (osobních) nehod ve sledovaném období 

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

L – délka úseku [km] 

t – sledované období [roky] 

Ukazatel hustoty nehod 

Ukazatel hustoty nehod je počet nehod k délce úseku a daného časového období. Tento 

ukazatel hustoty je orientační hodnotou pro úsekově chápané riziko nehodovosti na 

určité komunikaci. Vypočítá se následovně: [2] 

  
  

   
                 (3) 

[počet nehod/km komunikace a rok] 
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Kde: 

NO – celkový počet (osobních) nehod ve sledovaném období 

L – délka úseku [km] 

t – sledované období [roky] 

Vyčíslení celospolečenských ztrát osobních nehod 

Metodou vyčíslení celospolečenských ztrát osobních nehod zjistíme náklady ztrát 

z nehodovosti na jednom nehodovém místě na jeden rok. Výsledkem je orientační 

hodnota, která odhaduje rentabilitu dopravně bezpečnostních opatření. [2] 

Orientační náklady: 

 Smrt = 20,790 mil. Kč 

 Těţké zranění = 5,033 mil. Kč 

 Lehké zranění = 0,650 mil. Kč 

 Hmotná škoda = 0,345 mil. Kč   

Závažnost následků nehod vyjádříme tzv. číslem závažnosti nehod 

Číslo závaţnosti nehod je stanoveno jako součet následkŧ kaţdé nehody násobených 

koeficienty, zohledňujícími jejich “váhu“. Reinholdovi konkrétní hodnoty jsou: [2] 

 usmrcení člověka:   130 

 těţké zranění:            70 

 lehké zranění:              5 

 hmotná škoda:             1 

Číslo závaţnosti vyplývá ze vztahu: 

Z = (130 * Nu) + (70 * Ntz) + (5 * Nlz) + (1 * Nhs)       [-] 

Kde: 

Nu – počet nehod s usmrcením 

Ntz – počet nehod s těţkým zraněním 

Nlz – počet nehod s lehkým zraněním 

Nhs – počet nehod jen s hmotnou škodou 
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Střední závažnost nehod 

Střední závaţnost nehod se vypočítá jako podíl čísla závaţnosti nehod a celkového 

počtu nehod. [2] 

  
 

                       
        

Kde: 

Z - číslo závaţnosti nehod   [-] 

Relativní stupeň bezpečnosti 

K výpočtu relativního stupně bezpečnosti se číslo závaţnosti nehod dá do poměru 

k intenzitě dopravy (závaţnosti na 1 mil. vozidel). [2] 

  
 

     
     

Kde: 

Z - číslo závaţnosti nehod  [-] 

I – prŧměrná denní intenzita provozu [voz./24 hod] 
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1.3 ZLÍNSKÝ KRAJ 

1.3.1 CHARAKTERISTIKA ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Nachází se na východě republiky, kde tvoří hranici se Slovenskem. Zlínský kraj 

sousedí na jihozápadě s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým 

a v severní části s krajem Moravskoslezským. Zlínský kraj má čtyři okresy, které jsou 

Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříţ a Vsetín. Zlínský kraj je čtvrtým nejmenším krajem 

v republice s rozlohou 3 963 km
2
. Má celkem 307 obcí (z toho 30 měst). Ke konci roku 

2014 zde ţilo 585 261 obyvatel. Hustota zalidnění 148 obyvatel/km
2
, která výrazně 

převyšuje republikový prŧměr. V okrese Zlín je nejvyšší zalidněnost a to 186 

obyvatel/km
2
 a nejniţší zalidněnost je v okrese Vsetín (126 obyvatel/km

2
). [4] 

Území má členitý charakter, kde převaţují kopcovité části, tvořeny pahorkatinami 

na Kroměříţsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. V severní části kraje se nacházejí 

Moravskoslezské Beskydy, na východě se rozkládají Javorníky a dále směrem k jihu 

Bílé Karpaty, které tvoří hranici se Slovenskem. Od západu k jihu protéká největší řeka 

Zlínského kraje Morava, do které se vlévá většina tokŧ protékajících územím, jako jsou 

v severní části řeka Bečva a v jiţní části řeka Olšava. [4] 

Pro svaţitost a členitost terénu je obdělávání pŧdy obtíţné, 48,7 % je zemědělské a 

51,3 % je nezemědělské pŧdy. Nejvíce zemědělské pŧdy je na okrese Uherské Hradiště 

(57 119 ha, z toho je 69,7 % pŧdy orné). A nejméně zemědělské pŧdy má okres Vsetín, 

ve kterém podíl nezemědělské pŧdy je 64,7 %, z níţ 83,7 % zabírají lesy, převáţně 

smrkové. [4] 

Zlínský kraj má velkou rozlohu chráněného krajinného území cca 30 % území (Beskydy 

a Bílé Karpaty). [4]   

Prŧmyslový potenciál tohoto kraje tvoří podniky zpracovatelského prŧmyslu, kterých je 

15 % z registrovaných subjektŧ celkem. [4]   

Prŧmyslová odvětví:  

 dřevozpracující: TON Bystřice pod Hostýnem 
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 gumárenský:  BARUM - CONTINENTAL - Otrokovice, Gumárny Zubří, 

FATRA Napajedla 

   potravinářský: HAMÉ Babice, JELÍNEK Vizovice, LINEA Nivnice  

  strojírenský: AIRCRAFT INDUSTRIES, a.s. Kunovice, ČESKÁ 

ZBROJOVKA Uherský Brod ZBROJOVKA Vsetín 

 obuvnický: NOVESTA Zlín [4] 

Zlínský kraj je turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z mnoţství přírodních, 

kulturních a historických památek. Zlínský kraj je oblast, která nabídne současně hory, 

zahradní architekturu, lázně v Luhačovicích, vinařská údolí, pozŧstatky Velkomoravské 

říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb. V tomto kraji se setkávají tři 

národopisné celky: úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko. [4]  

Tab. 1 Přehled okresů Zlínského kraje 

 

Zdroj: upraveno podle: [5] 

 

1.3.2 KLIMATICKÉ ÚDAJE 

Zlínský kraj má celkem příznivé klimatické podmínky, prŧměrná teplota vzduchu je 

8,5 °C a prŧměrný celkový úhrn sráţek je 615,4 mm. Zlínský kraj je rozdělen do dvou 

klimatických oblastí, kde na západě převládá podnebí teplé a mírně teplé a na východě 

převládá podnebí chladné. [1] 

 

Okres
Počet obyvatel 

(1.1.2016)
Rozloha

Hustota 

zalidnění
Počet obcí

Kroměříž (KM) 106 294 796 134 obyv./km² 79

Uherské Hradiště (UH) 142 830 991 144 obyv./km² 78

Vsetín (VS) 143 722 1143 126 obyv./km² 61

Zlín (ZL) 191 830 1034 186 obyv./km² 89
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Obr. 1  Zlínský kraj 

 

Zdroj: upraveno podle [6] 

 

1.3.3  DOPRAVNÍ SÍŤ 

  Silniční síť Zlínského kraje tvoří dálnice D1 a silnice I., II. a III. třídy. Dálnice 

D1vstupuje do Zlínského kraje u obce Bezměrov, pokračuje přes Kroměříţ a Hulín a 

končí u obce Říkovice. Další dálnici je dálnice D55, která se odpojuje od D1 u obce 

Hulín a končí v Otrokovicích, čímţ bylo významně zkvalitněno napojení Zlínského 

kraje na dálniční síť. 

 

Do budoucna je naplánované propojení na Slovensko, které bude od „Moravské 

křiţovatky“ (D1 x R55 x R49) realizováno rychlostní silnicí R49, která se stane 

významnou trasou na území východní Moravy. Na hranicích bude navazovat na 

slovenskou rychlostní silnici R6. [1] 
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Tab. 2  Přehled silnic Zlínského kraje 

 

Zdroj: upraveno podle: [7] 

Tab. 3   Rozdělení silnic podle správců 

 

Zdroj: upraveno podle: [7] 

 

Obr. 2 Silniční síť ve Zlínském kraji 

 

Zdroj: upraveno podle: [8] 

 

Okres I. třída (km) II. třídy (km) III. třídy (km) Celkem (km)

Kroměříž (KM) 60,557 170,669 331,209 562,435

Uherské Hradiště (UH) 125,737 122,924 279,866 528,527

Vsetín (VS) 118,150 83,726 303,993 505,869

Zlín (ZL) 88,644 134,895 334,758 558,297

Kraj celkem 393,088 512,214 1249,826 2154,778

Okres
I. třídy (km), ŘSD

II. A III. třídy 

(km), ŘSZK

Kroměříž 60,557                 501,878

Uherské Hradiště 125,737 402,79

Vsetín 118,15 387,719

Zlín 88,644 469,653

Kraj celkem 393,088 1762,04
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1.4 NEHODOVOST VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

Nejvíce nebezpečné silnice ve Zlínském kraji jsou: I/49, I/50, I/69, I/57, I/35, 

II/490. Velmi vysoká závaţnost dopravních nehod je na silnicích I/58, I/55 (D 55), 

II/487 a II/498. [1] 

Většina dopravních nehod je zaznamenáno mimo obec (za rok 2014 cca 65 %), 

zbylých 35 % je v zastavěném území. Ve Zlínském kraji došlo na silnicích I. třídy k 31 

% dopravních nehod, k 19 % na silnici II. třídy, k 16 % na silnicích III. třídy a na 

místních a účelových komunikacích 34 %. [1] 

Počet dopravních nehod ve Zlínském kraji značně stagnuje a nedaří se výrazně 

sníţit jejich počet a následky dopravních nehod. Tyto nepříznivé statistiky za 

posledních let, měl do jisté míry sníţit zákon č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, jenţ platí od 1. 7. 

2016. Jsou v něm přísnější postihy za jednotlivé přestupky, bodový systém, na jehoţ 

základě mŧţe být i odnětí řidičského prŧkazu. [9] 

1.4.1 NEHODOVOST VE ZLÍNSKÉM KRAJI ZA ROK 2016 

Ve Zlínském kraji je za rok 2016 zaznamenáno 4 044 dopravních nehod, coţ je o 

364 více neţ v roce 2015. Při dopravních nehodách přišlo o ţivot 27 lidí, čímţ se počet 

usmrcených oproti roku 2015 sníţil o 14.  Počet těţce zraněných osob je 190, coţ je o 

23 více jak v předchozím roce a lehce zraněných osob evidujeme 1 327, coţ je o 21 více 

jak v předchozím roce. [10] 

Oproti roku 2015 mírně klesl počet řidičŧ, kteří byli v době dopravní nehody pod 

vlivem alkoholu nebo drog či jiných návykových látek. Pod vlivem alkoholu bylo 275 

řidičŧ, coţ je o 9 méně neţ v roce předcházejícím. Výše naměřeného alkoholu u řidičŧ 

při dopravních nehodách byla prŧměrně 1,5 promile a více. Z celkového počtu opilých 

řidičŧ při dopravní nehodě jsme takovou vysokou hladinu alkoholu zjistili u 185 

účastníkŧ provozu. Pod vlivem drog vloni bouralo 9 řidičŧ. [10] 

V loňském roce bylo usmrceno: 13 řidičŧ osobních vozidel, 5 cyklistŧ, 3 chodci, 2 

motorkáři, 2 řidiči nákladních vozidel a 2 spolujezdci ve vozidlech. Největší pokles 

usmrcených osob je z předloňských 15 chodcŧ na loňské 3 chodce. [10] 
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V zastavěném území evidujeme 2 603 dopravních nehod (7 lidí zemřelo) a mimo 

obec 1441 nehod, při kterých bylo usmrceno 20 osob. [10] 

Nejčastější příčinou dopravních nehod ve Zlínském kraji byl nesprávný zpŧsob 

jízdy (např. nevěnování se řízení, nedodrţení bezpečné vzdálenosti, nepozornost), a to 

ve 1955 případech. Další častou příčinou pak byla rychlost v 557 případech a 437 kolizí 

zpŧsobili řidiči nedáním přednosti v jízdě. [10]  

Nejvíce dopravních nehod se stalo v pátek 711, na druhé místo se řadí pondělí 626 

nehod a nejméně nehod se pak stalo v neděli 424. [10] 

Tab. 4 Dopravní nehodovost ve Zlínském kraji za rok 2016 

 

Zdroj: upraveno podle [10] 

  

Okres
Počet DN Smrt

Těžké 

zranění

Lehké 

zranění
Alkohol

Kroměříž (KM) 685 8 34 222 64

Uherské Hradiště (UH) 1050 7 63 355 66

Vsetín (VS) 786 7 25 292 59

Zlín (ZL) 1523 5 68 458 86
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2 ANALÝZA NEHODOVOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

2.1 ÚSEK 1 ( II/438) 

2.1.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE: 

2.1.1.1 LOKALITA 

 

Obr. 3 Lokalita úseku č. 1 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Bílavsko – Bystřice pod Hostýnem 604046 - 617113 

Okres: Kroměříţ 

Posuzovaný úsek leţí 24 km severozápadně od Kroměříţe, v mírně zvlněném území. Na 

hranici Valašska a Hané. 

2.1.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzovaný úsek je silnice II. třídy II/438. Leţí mezi obcemi Bílavsko a Bystřice 

pod Hostýnem. 

Jedná se o směrově nerozdělenou dvoupruhovou komunikaci. 

Je tvořený přímými úseky a oblouky. Na komunikaci se nachází most přes potok 

Kozrálka. Úsek je vedený v extravilánu mezi poli a podél silnice se nachází stromy. 
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Obr. 4 Pohled na úsek č. 1 (Google, 2014) 

2.1.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Délka úseku:     860 m 

Třída silnice:     II. třída  

Šířka zpevněné komunikace:  7,5 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016): 7 349 voz/den (všechna vozidla) 

        912 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:  90 km/h 
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2.1.2 NEHODOVOST:  

 
Obr. 5 Mapa nehod na úseku č. 1 (jdvm.cz, 2017) 

Ve vybraném úseku se stalo od roku 1. 1. 2010 celkem 22 nehod. Z toho nejvíce 

v roce 2016, kde je zaznamenáno celkem 9 nehod. Nejlepším rokem je rok 2012, za 

tento rok se nestala ţádná dopravní nehoda. 

 

Obr. 6 Graf dopravních nehod na úseku č. 1 

Podle dopravního inspektorátu v Kroměříţi, je tento úsek vyhodnocen jako jeden 

z nejrizikovějších úsekŧ ve Zlínském kraji. 

Na tomto úseku byly celkem 4 osoby usmrceny, 3 osoby těţce zraněny a 10 osob 

lehce zraněných. Zde se stalo 14 nehod bez následkŧ na zdraví jen s hmotnou škodou na 

vozidle. 
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Nejpočetnějším druhem nehody byla sráţka s lesní zvěří, kde naneštěstí nebyla 

usmrcena ani lehce zraněná ţádná osoba. Nejhorší následky nese sráţka s jedoucím 

nekolejovým vozidlem, coţ se stalo na měřeném úseku jen 3x. Pouhé 3 sráţky 

s nekolejovým vozidlem vzaly hned 3 ţivoty a zpŧsobily 1 těţké zranění. 

Tab. 5 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 1 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 7 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 1 

Nejčastější příčina byla nezaviněná řidičem (59 %). Tyto sráţky byly právě sráţky 

s lesní zvěří. Kritické místo na tomto měřeném úseku je most, který se nachází ve 

vydutém oblouku. Zde se stalo 8 nehod. Tento nebezpečný most s vyjetými kolejemi a 

ztrátou protismykových vlastností se stal osudným kromě jiných i čtyřiadvacetiletému 

řidiči modrého Fordu Escort, jel spolu se sedmnáctiletou spolujezdkyní ve směru od 

Holešova. Řidič Fordu dostal na silnici smyk a vjel do protisměru, kde se střetl 

s protijedoucí řidičkou. Na místě byly dvě osoby usmrceny a jedna těţce zraněná. 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s lesní zvěří 13 0 0 0

srážka s jedoucím nekolejovým voz. 4 3 3 3

srážka s pevnou překážkou 3 0 0 3

srážka s chodcem 1 1 0 2

havárie 1 0 0 2

celkem 22 4 3 10

Statistika nehod podle druhu nehody
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Tab. 6 Statistika nehod podle hlavní příčiny nehod na úseku č. 1 

 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 8 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 1 

Nejvíc nehod (46%) se stalo ve dne za sucha bez zhoršené viditelnosti vlivem 

povětrnostních podmínek, kde vyhasl 1 lidský ţivot, 2 osoby byly těţce zraněny a 7 

osob bylo lehce zraněno. V noci bez veřejného osvětlení a bez zhoršené viditelnosti se 

stalo 6 nehod (21 %), z toho byly usmrceny 2 osoby a jedna osoba těţce zraněna. Dále 3 

nehody se staly ve dne za zhoršené viditelnosti, kde byla 1 lehce zraněná a jedna 

usmrcená osoba. Tři nehody se staly v noci za zhoršených povětrnostních podmínek, 

zde byly jen 2 lehce zraněné osoby. 

 

 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

nezaviněná řidičem 13 0 0 0

nepř. rychlost dop.-tech- stavu vozovky 1 2 1 0

nezvládnutí řízení vozidla 1 0 0 2

jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru 2 1 0 2

překročení předepsané rychl. stanovené prav. 1 1 0 2

nepř. rychlosti stavu vozovky 2 0 2 2

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 2 0 0 2

celkem 22 4 3 10

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Tab. 7 Ukazatel nehodovosti na úseku č. 1 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,500 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 0,983 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      109,586 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 794,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 36,091 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 296,005 

 

Vlastní zdroj 
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2.2 ÚSEK 2 (II/438) 

2.2.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.2.1.1 LOKALITA: 

 

Obr. 9 Lokalita úseku č. 2 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Mrlínek – Vítonice 700126 - 783137 

Okres: Kroměříţ 

 

Posuzovaná úsek leţí 30 km severozápadně od Kroměříţe, v mírně zvlněném 

území. Na hranici Zlínského a Olomouckého kraje. 

2.2.1.2 POPIS KOMUNIKACE 

Začátek vybraného úseku se nachází na konci obce Mrlínek a konec úseku je na 

hranicí okresu Kroměříţ – Přerov, za obcí Vítonice směrem na Býškovice. 

Jedná se o směrově nerozdělenou dvoupruhovou komunikaci. 

Směrové a výškové řešení je vedeno jak v přímé, tak v obloucích. Úsek je veden 

z 30 % v intravilánu a ze 70 % v extravilánu. Na úseku se nachází jeden propustek přes 

potok Libosvárka a jeden most přes potok Moštěnka. Na silnici se napojuje 5 silnic 

niţších tříd, 2 polní cesty a 6 místních komunikací. 
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Obr. 10 Pohled na úsek č. 2 (Google, 2014) 

2.2.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Délka úseku:     3 300 m 

Třída silnice:     II. třída  

Šířka zpevněné komunikace:  7,5 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016): 2 933 voz/den (všechna vozidla) 

        453 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:  90 km/h (extravilán) 

        50 km/h (intravilán) 
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2.2.2 NEHODOVOST 

 
Obr. 11 Mapa nehod na úseku č. 2 (jdvm.cz, 2017) 

Za sledované období se na tomto úseku stalo celkem 21 nehod. Naneštěstí zde 

nebyla usmrcena ţádná osoba, jen 6 lehce zraněných osob. Přesto mi bylo navrhnuto od 

dopravního inspektorátu, aby zde byla provedena bezpečnostní inspekce. 

 
Obr. 12 Graf dopravních nehod v úseku č. 2 v jednotlivých rocích 

Na tomto úseku bylo celkem 6 osob lehce zraněných. Zde se stalo 15 nehod bez 

následkŧ na zdraví jen s hmotnou škodou na vozidle. 
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Tab. 8 Statistika nehod podle druhy nehody na úseku č. 2 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 
Obr. 13 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 2 

V úseku je nejvíce evidovaná sráţka s lesní zvěří (29 %), při které nebyl nikdo 

zraněn a sráţka s pevnou překáţkou (24 %), při které byla jedna osoba lehce zraněna. 

V tomhle případě byla pevná překáţka - 2x strom, 1x sloup, 1x patník a 1x překáţka 

vznikla stavební činností. 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s lesní zvěří 6 0 0 0

srážka s jedoucím nekolejovým voz. 5 0 0 3

srážka s pevnou překážkou 5 0 0 2

jiný druh nehody 2 0 0 0

srážka s chodcem 1 0 0 1
srážka s vozidlem zaparkovaným, 

odstaveným
1 0 0 0

havárie 1 0 0 0

celkem 21 0 0 6

Statistika nehod podle druhu nehody
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Tab. 9 Statistika nehod podle hlavní příčiny nehod na úseku č. 2 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 
Obr. 14 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 2 

V posuzovaném úseku se stalo 9 nehod v noci bez zhoršené viditelnosti vlivem 

povětrnostních podmínek, kde byly dvě osoby lehce zraněny. Během dne se stalo 8 

nehod bez zhoršené viditelnosti, kde byly 3 osoby lehce zraněny. A během dne za 

zhoršených povětrnostních podmínek byly zaznamenány 4 nehody, kde byla jedna 

osoba lehce zraněna. 

  

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

nezaviněná řidičem 9 0 0 1

proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 1 0 0 1

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidem 1 0 0 1

nepř. rychlost dop.-tech- stavu vozovky 1 0 0 0

předjíždění bez dostatečného rozhledu 1 0 0 0

při předjíždění došlo k ohrožení předj. řidiče 1 0 0 0

při odbočování vlevo 1 0 0 1

vyhýbaní vozidel bez dostatečné boční vůle 1 0 0 0

nezvládnutí řízení vozidla 1 0 0 0

vjetí na nezpevněnou krajnici 1 0 0 0

nepř. rychlosti stavu vozovky 2 0 0 2

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 1 0 0 0

celkem 21 0 0 6

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Tab. 10 Ukazatele nehod na úseku č. 2 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,243 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 2,829 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      9,072 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 45,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 2,143 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 42,035 

 

Vlastní zdroj 
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2.3 ÚSEK 3 (II/490) 

2.3.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.3.1.1 LOKALITA 

 

Obr. 15 Lokalita úseku č. 3 (mapy.cz, 2017) 

 

Katastrální území: Martinice u Holešova 692107 

Okres: Kroměříţ 

 

Posuzovaný úsek leţí 16 km východně od Kroměříţe, na mírně zvlněném území. 

2.3.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzovaný úsek je část komunikace II. třídy, která vede z Holešova do Zlína. 

Jedná se o směrově nerozdělenou dvoupruhovou komunikaci, která je vedena 

v extravilánu. Komunikace je nebezpečná kvŧli nevhodnému uspořádání směrových a 

výškových obloukŧ. Pravotočivá zatáčka se nachází hned za lomem sklonu výškového 

vedení trasy. Na silnici se připojují dvě místní komunikace, které tvoří prŧsečnou 

křiţovatku. 
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Obr. 16 Pohled na úsek č. 3 (Google, 2011) 

2.3.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Délka úseku:     390 m 

Třída silnice:     II. třída  

Šířka zpevněné komunikace:  7,5 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016): 3 996 voz/den (všechna vozidla) 

        426 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:  90 km/h 

2.3.2 NEHODOVOST: 

  
Obr. 17 Mapa dopravních nehod na úseku č. 3 (jdvm.cz, 2017) 
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Obr. 18 Graf dopravních nehod v úseku č. 3 v jednotlivých rocích 

Na tomto úseku byly 4 osoby lehce zraněny. Zde se staly 2 nehody bez následkŧ na 

zdraví jen s hmotnou škodou na vozidle. 

Tab. 11 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 3 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 
Obr. 19 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 3 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

havárie 2 0 0 4

srážka s lesní zvěří 2 0 0 0

celkem 4 0 0 4

Statistika nehod podle druhu nehody
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Za posledních 7 let se na tomhle úseku staly 4 nehody, z nichţ 2x byl střet s lesní 

zvěří a 2x havárie. Při první havárii řidič osobního automobilu nezvládl řízení při 

vyjíţdění s polní cesty na silnici II. třídy. Tato nehoda se stala v noci bez veřejného 

osvětlení, viditelnost byla nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek. Při této havárii 

byly tři osoby lehce zraněny. Další havárii na tomto posuzovaném úseku zpŧsobil 

cyklista pod vlivem alkoholu, kde lehce zranil jen sám sebe. 

Tab. 12 Hlavní příčiny nehod na úseku č. 3 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 20 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

druh nehody počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

nazavinněná řidičem 2 0 0 0

nezvládnutí řízení vozidla 2 0 0 4

celkem 4 0 0 4

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Tab. 13 Ukazatelé nehodovosti na úseku č. 3 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,502 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 0,111 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      3,289 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 22,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 5,500 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 15,084 
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2.4 ÚSEK 4 (I/50) 

2.4.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.4.1.1 LOKALITA 

 

Obr. 21 Lokalita úseku 4 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Starý Hrozenkov 755001 

Okres: Uherské Hradiště 

 

Posuzovaný úsek leţí 30 km jihovýchodně od Uherského Hradiště, v pahorkovitém 

území. Zde se nachází pohoří Bílé Karpaty. 

2.4.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzovaný úsek je část cesty první třídy E50, která vede od Brna přes Uherské 

Hradiště aţ na Slovensko. 

Silnice je směrově vedena dvěma protisměrnými oblouky. V okolí silnice se 

nachází lesy a louky.  Na silnici se napojují tři sjezdy ze silnic niţších tříd a jeden sjezd 

z polní cesty. 

Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci, přičemţ 

v posuzovaném místě je komunikace zvětšená přídatným pruhem pro pomalá vozidla ve 

stoupání. 
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Obr. 22 Pohled na úsek č. 4 (Google, 2011) 

2.4.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Délka úseku:     900 m 

Třída cesty:      I. třída 

Šířka zpevnění komunikace:  11 m v přímé 

Intenzita dopravy (RPDI2016): 4 808 voz/den (všechna vozidla) 

        2 464 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:  90 km/h 

 

2.4.2 NEHODOVOST 

 

Obr. 23 Mapa dopravních nehod na úseku č. 4 (jdvm.cz, 2017) 
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Od roku 2010 se na tomto posuzovaném úseku stalo 27 dopravních nehod, přičemţ 

nejvíce nehod se stalo v roce 2017 a 2012.  

 

Obr. 24 Graf dopravních nehod v úseku č. 4 v jednotlivých rocích 

Na tomto málo přehledném úseku, z 27 nehod nebyla ţádná osoba usmrcena, jen tři 

osoby byly těţce zraněny a 12 osob lehce zraněných. Zde se stalo 16 nehod bez 

následkŧ na zdraví jen s hmotnou škodou na vozidle. 

Nejvíce nehod na tomto úseku, jak mŧţeme vidět, z obrázku dopravních nehod se 

stalo na prvním sjezdu směrem od Uherského Hradiště. Tento sjezd je umístěn ve 

směrovém oblouku. Dalším kritickým místem tohoto úseku je pravotočivá zatáčka. 

Směrový oblouk pravotočivé zatáčky je navrţen malým poloměrem a je v podélném 

sklonu > 8 %. 

Tab. 14 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 4 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s pevnou překážkou 16 0 2 6

srážka s jedoucím nekolejovým voz. 7 0 1 4

havárie 3 0 0 2

srážka s lesní zvěří 1 0 0 0

celkem 27 0 3 12

Statistika nehod podle druhu nehody
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Obr. 25 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 4 

Na tomto úseku se evidovalo nejvíce střetŧ s pevnou překáţkou (59 %), podle druhu 

nehody). Častou překáţkou bylo svodidlo (30 %), kde se těţce zranila jedna osoba a 

lehce se zde zranily 4 osoby. Další častou překáţkou byl sloupek či značka (22 %), kde 

se těţce zranila jedna osoba.  Další častou nehodou (podle druhu nehody) byla sráţka 

s jedoucím nekolejovým vozidlem (26 %). 

Tab. 15 Statistika nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 4 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

nepř. rychlost dop.-tech- stavu vozovky 9 0 1 5

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 7 0 1 2

nepř. rychlosti stavu vozovky 6 0 0 3

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 2 0 0 1

při vjíždění na silnici 1 0 1 1

jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru 1 0 0 0

nezaviněná řidičem 1 0 0 0

celkem 27 0 3 12

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Obr. 26 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 4 

Častou nehodou podle příčiny byla nepřiměřená rychlost dopravně technickému 

stavu vozovky (33 %), kde se těţce zranila jedna osoba a 5 osob se zde lehce zranilo. 

Tyto nehody se staly buď ve dne, kdy viditelnost nebyla zhoršena vlivem 

povětrnostních podmínek (56 %) nebo v noci, kdy viditelnost také nebyla zhoršena 

vlivem povětrnostních podmínek (37 %). Jen 7 % dopravních nehod se stalo v noci za 

zhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek. 
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Tab. 16 Ukazatele nehodovosti na úseku č. 4 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,995 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 1,414 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      28,415 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 286,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 10,593 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 162,970 

 

Vlastní zdroj 
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2.5 ÚSEK 5 (II/432) 

2.5.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.5.1.1 LOKALITA 

 
Obr. 27 Lokalita úseku č. 5 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Střílky -  Lískovec 757861 - 684881 

Okres: Kroměříţ 

Vybraný úsek se nachází 22 km jihozápadně od Kroměříţe. Trasa je vedena v mírně 

zvlněném území. 

2.5.1.2 POPIS KOMUNIKACE 

Sledovaný úsek se nachází mezi Střílkami a Lískovcem, je součástí silnice II. třídy 

432. 

Úsek je tvořen směrovými oblouky a přímými úseky. Přímé úseky pŧsobí 

komfortně a jsou příliš dlouhé, zde mohou řidiči zrychlovat a ztrácet pozornost. Úsek 

začíná směrem od Střílek nebezpečným levotočivým obloukem. 
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Obr. 28 Pohled na úsek č. 5 – přímý úsek (Google, 2011) 

  

Obr. 29 Pohled na úsek č. 5 – levotočivý oblouk (Google, 2011) 

Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci.  Na tuto silnici 

v měřeném úseku se napojuje celkem 6 polních a lesních cest. Na této komunikaci se 

nachází jeden propustek. 

2.5.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Délka úseku:     6 200 m 

Třída cesty:      II. třída 

Šířka zpevnění komunikace:  7,5 m v přímé 

Intenzita dopravy (RPDI2016): 2 873 voz/den  (všechna vozidla) 

        288 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:  90 km/h 
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2.5.2 NEHODOVOST 

 
Obr. 30 Mapa dopravních nehod na úseku č. 5 (jdvm.cz, 2017) 

Za sledované období od roku 2010 se zde stalo 16 dopravních nehod. Nehody 

v kaţdém roce jsou konstantní (0 – 3 nehody ročně). Nejvíce nehod se stalo v roce 

2014, 2016 a 2017. 

 

Obr. 31 Graf dopravních nehod v úseku č. 5 v jednotlivých rocích 

Na tomto úseku byla celkem 1osoba usmrcena, 1 osoba těţce zraněna a 2 osoby 

lehce zraněny. Zde se stalo 12 nehod bez následkŧ na zdraví jen s hmotnou škodou na 

vozidle. 
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Nejvíce nehod zpŧsobila sráţka s lesní zvěří (63 %), to jsou nehody nezaviněné 

řidičem, kde nebyla ţádná zraněná osoba. Sráţka s pevnou překáţkou (25 %) vzala 

jeden lidský ţivot, těţce zranila jednu osobu a taktéţ jednu osobu lehce zranila. Sráţka 

s jedoucím nekolejovým vozidlem (13 %), zde byla jen jedna osoba lehce zraněná. 

Tab. 17 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 5 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 
Obr. 32 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 5 

Další hlavní příčinou nehody je nepřiměřená rychlost stavu vozovky (19 %), zde 

byla jedna osoba usmrcená a jedna lehce zraněná.  

Nehoda, kdy byla jedna osoba usmrcena, se stala 1. 1. 2011, na začátku 

levotočivého oblouku, v noci za zhoršených podmínek, na vozovce byla námraza. Řidič 

nepřiměřil rychlost stavu vozovky a narazil do pevné překáţky. 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s lesní zvěří 10 0 0 0

srážka s pevnou překážkou 4 1 1 1

srážka s jedoucím nekolejovým voz. 2 0 0 1

celkem 16 1 1 2

Statistika nehod podle druhu nehody
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Tab. 18 Statistika nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 5 

Zdroj: upraveno podle [11] 

Nejčastější hlavní příčina byla nezaviněná řidičem 63 % a nepřiměřená rychlost 

stavu vozovky (zatáčka, klesání, šířka) 19 %. 

 

Obr. 33 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

nezaviněná řidičem 10 0 0 0

nepř. rychlosti stavu vozovky 3 1 0 1

nepř. rychlost dop.-tech- stavu vozovky 1 0 1 0

při odbočovaní vlevo 1 0 0 1

přehlédnutí předjíž. souběžně jedoucího voz. 1 0 0 0

celkem 16 1 1 2

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Většina dopravních nehod se odehrála v noci 62 %, z toho za nezhoršené 

viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek bylo 31 % a taktéţ 31 % za zhoršené 

viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek. Ve dne se stalo 38 % dopravních nehod 

Tab. 19 Nehody podle viditelnosti na úseku č. 5 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 34 Graf dopravních nehod podle viditelnosti na úseku č. 5 

 

 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem 

povětrnostních podmínek 5 0 1 1

V noci - bez veřejného osvětlení, viditelnost 

nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
5 0 0 0

v noci - bez veřejného osvětlením,  viditelnost 

zhoršená vlivem povětrnostních podmínek 

(mlha, déšť, sněžení)

4 0 0 1

v noci - s veřejným osvětlením, zhoršená 

viditelnost vlivem povětrnostních podmínek 

(mlha, déšť, sněžení)
1 1 0 0

ve dne, zhoršená viditelnost (svítání, soumrak) 1 0 0 0

celkem 16 1 1 2

Statistika nehod v zadané lokalitě podle viditelnosti
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Tab. 20 Ukazatele nehodovosti na úseku č. 5 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,088 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 3,543 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      31,261 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 222,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 13,875 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 211,702 
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2.6 ÚSEK 6 (I/47) 

2.6.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.6.1.1 LOKALITA 

 
Obr. 35 Lokalita úseku č. 6 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Bezměrov 603805 

Okres: Kroměříţ 

Posuzovaný úsek se nachází 6 km severozápadně od Kroměříţe, v mírně zvlněném 

území. 

2.6.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzovaný úsek je část silnice 1. třídy (I/47). Tato komunikace spojuje obce 

Vyškov a Hulín.  

Úsek je tvořen směrovými oblouky a přímými úseky. Přímé úseky pŧsobí 

komfortně a jsou příliš dlouhé, zde mohou řidiči zrychlovat a ztrácet pozornost. 

 Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci.  Na tuto silnici 

v měřeném úseku se napojuje 1 polní cesta a dva sjezdy z přilehlých polí.  Na konci 

posuzovaného úseku je místní prŧsečná křiţovatka. 
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Obr. 36 Pohled na úsek č. 6 (Google, 2012) 

2.6.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Délka úseku:     1 200 m 

Třída cesty:      I. třída 

Šířka zpevnění komunikace:  7,5 m v přímé 

Intenzita dopravy (RPDI2016): 2 583 voz/den (všechna vozidla) 

        409 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:  90 km/h 

2.6.2 NEHODOVOST 

 
Obr. 37 Mapa dopravních nehod na úseku č. 6 (jdvm.cz, 2017) 

Od roku 2010 se na posuzovaném úseku stalo 8 dopravních nehod. Na tomto úseku 

byly 2 těţce zraněné a 3 lehce zraněné osoby.  Zde se staly 4 nehody bez následkŧ na 

zdraví jen s hmotnou škodou na vozidle. 

Nejvíce nehod bylo za rok 2017. Za tento rok se staly dvě nehody. 
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Obr. 38 Graf dopravních nehod v úseku č. 6 v jednotlivých rocích 

Nejčastější druh nehody na úseku č. 7 je sráţka s pevnou překáţkou (38 %), poté 

havárie (25 %) a sráţka s jedoucím nekolejovým vozidlem (25 %). 

Tab. 21 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 6 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 39 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 6 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s pevnou překážkou 3 0 1 1

havárie 2 0 1 0

srážka s jedoucím nekolejovým voz. 2 0 0 2

srážka s lesní zvěří 1 0 0 0

celkem 8 0 2 3

Statistika nehod podle druhu nehody
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Podle hlavní příčiny je nejčastější nehoda jízda po nesprávné straně, vjetí do 

protisměru (25 %). 

Tab. 22 Statistika nehody podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 6 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 
Obr. 40 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 6 

Na posuzovaném úseku je 7 nehod z 8 zaviněné řidičem motorového vozidla. 

Nejvíce nehod se stalo ve dne bez zhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních 

podmínek (63 %), za těchto podmínek byly zaznamenány 2 těţce zraněné a 3 lehce 

zraněné osoby. Rozhledové poměry jsou vyhovující. 

  

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru 2 0 1 1

vjetí na nezpevněnou krajnici 1 0 1 0

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 1 0 0 1

proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 1 0 0 1

nezvládnutí řízení vozidla 1 0 0 0

nepř. rychlosti stavu vozovky 1 0 0 0

nezaviněná řidičem 1 0 0 0

celkem 8 0 2 3

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Tab. 23 Ukazatele nehodovosti na úseku č. 6 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,505 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 0,686 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      13,395 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 159,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 19,875 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 168,648 
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2.7 ÚSEK 7 (II/495) 

2.7.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.7.1.1 LOKALITA 

 

Obr. 41 Lokalita úseku č. 7 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Uherský Ostroh – Moravský písek, 773131 - 699233 

Okres: Uherské Hradiště - Hodonín 

Posuzovaný úsek se nachází 13 km jihozápadně od Uherského Hradiště, v 

rovinatém území. Část komunikace se nachází v Jihomoravském kraji. 

2.7.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzovaný úsek je část silnice II. třídy (II/495). Tato komunikace spojuje obce 

Moravský Písek a Uherský Ostroh.  

Úsek je tvořen směrovými oblouky a přímými úseky. 

Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci.  Na tuto silnici 

v měřeném úseku se napojují dva sjezdy z přilehlých polí. 

 

Obr. 42 Pohled na úsek č. 8 (Google, 2011) 

 



50 

2.7.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Délka úseku:     500 m 

Třída cesty:      II. třída 

Šířka zpevnění komunikace:  6,5 m  

Intenzita dopravy (RPDI2016): 2 340 voz/den (všechna vozidla) 

        174 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:  90 km/h 

2.7.2 NEHODOVOST 

 

Obr. 43 Mapa dopravních nehod na úseku č. 7 (jdvm.cz, 2017) 

Od roku 2010 se na posuzovaném úseku stalo 31 dopravních nehod. Na tomto 

úseku vyhasl jeden lidský ţivot, 7 osob bylo těţce zraněno a 24 osob bylo lehce 

zraněno.  Zde se stalo 8 nehod bez následkŧ na zdraví jen s hmotnou škodou na vozidle. 

Nejčastěji docházelo k dopravním nehodám ve dne, bez zhoršené viditelnosti 

vlivem povětrnostních podmínek (61 %), kde 5 osob bylo těţce zraněno a 16 osob bylo 

lehce zraněno. V noci, bez veřejného osvětlení při viditelnosti nezhoršené vlivem 

povětrnostních podmínek se stalo 8 dopravních nehod (26 %), kde 1 osoba byla těţce 

zraněna a 4 osoby byly lehce zraněny. 

Nejvíce nehod bylo za rok 2014. Za tento rok se stalo 10 nehod. Nulový počet 

dopravních nehod má rok 2015. 
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Obr. 44 Graf dopravních nehod v úseku č. 7 v jednotlivých rocích 

Nejčastější druh nehody na úseku č. 7 je sráţka s pevnou překáţkou (52 %), kde 

byla usmrcena jedna osoba, 7 osob bylo těţce zraněno a 7 osob bylo lehce zraněno. 

Nejčastější překáţkou je v deseti případech strom a v 6 případech je to svislá dopravní 

značka. Další častou osobní nehodou je havárie (45 %), kde bylo 17 osob lehce zraněno. 

Tab. 24 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 7 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 45 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 7 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s pevnou překážkou 16 1 7 7

havárie 14 0 0 17

srážka s lesní zvěří 1 0 0 0

celkem 31 1 7 24

Statistika nehod podle druhu nehody
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Nejčastější příčina osobních nehod je nepřiměřená rychlost stavu vozovky (např. 

náledí, výtluky, mokrý povrch, bláto), (45 %), kde 4 osoby byly těţce zraněny a 14 osob 

bylo lehce zraněno. Další častá příčina je nepřiměřená rychlost dopravně technickému 

stavu vozovky (např. zatáčka, šířka komunikace, klesání, stoupání), (29 %), kde 2 osoby 

byly těţce zraněny a 6 osob bylo lehce zraněno.  

Tab. 25 Statistika nehod podle hlavní příčiny na úseku č. 7 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 46 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 7 

Jeden vyhaslý ţivot na tomto měřeném úseku se stal 19. 11. 2017 v noci bez 

zhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek. Řidič nezvládl zatáčku, vjel do 

protisměru, kde narazil do stromu. 

  

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

nepř. rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky) 14 0 4 14

nepř. rychlost dop.-tech- stavu vozovky 

(zatáčka, šířka, klesání, stoupání) 9 0 2 6

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 3 0 1 2

vjetí na nezpěvněnou krajnici 1 0 0 1

nezvládnutí řízení vozidla 1 0 0 1

nezaviněná řidičem 1 0 0 0

jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru 1 1 0 0

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 1 0 0 0

celkem 31 1 7 24

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Tab. 26 Ukazatele nehodovosti na úseku č. 7 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 7,694 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 1,643 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      74,375 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 748,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 24,129 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 875,776 
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UKAZATELÉ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI PRO ÚSEKY 1 – 7 V GRAFECH 

 

Obr. 47 Graf relativní nehodovosti 

Z grafu Relativní nehodovosti mŧţeme říct, ţe nejhŧř dopadl úsek 7, úsek 6 a úsek 

4. Nejlíp dopadl úsek 5, úsek 2 a úsek 3. 

 

Obr. 48 Graf hustoty nehod 

Z grafu Hustoty nehod vidíme, ţe nejhŧř dopadl úsek 5, úsek 2 a úsek 7. Nejlíp 

dopadl úsek 3, úsek 6, úsek 4. 
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Obr. 49 Graf celospolečenských ztrát osobních nehod 

Z grafu Vyčíslení celospolečenských ztrát osobních nehod mŧţeme říct, ţe nejhŧř 

dopadl úsek 1, úsek 7 a úsek 5. Nejlíp dopadl úsek 3, úsek 2 a úsek 6. 

 

Obr. 50 Graf závaţnosti nehod 

Z grafu Číslo závaţnosti nehod vidíme, ţe nejhŧř dopadl úsek 1, úsek 7 a úsek 4. 

Nejlíp dopadl úsek 3, úsek 6, úsek 2. 
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Obr. 51 Graf střední závaţnosti nehod 

Z grafu Střední závaţnosti nehod mŧţeme říct, ţe nejhŧř dopadl úsek 1, úsek 7 a 

úsek 6. Nejlíp dopadl úsek 2, úsek 3 a úsek 4. 

 

Obr. 52 Graf relativní bezpečnosti 

Z grafu Relativní stupeň bezpečnosti vidíme, ţe nejhŧř dopadl úsek 7, úsek 1 a úsek 

5. Nejlíp dopadl úsek 3, úsek 2, úsek 4. 

 

Úseky 1 a 7 jsou často zobrazeny jako nejhorší úseky podle jednotlivých ukazatelŧ 

dopravní nehodovosti, proto tyhle úseky budou podrobeny bezpečnostní inspekci. 
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2.8 ÚSEK 8 - KŘIŽOVATKA (III/43215) 

2.8.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.8.1.1 LOKALITA 

 

Obr. 53 Lokalita úseku č. 8 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Kroměříţ 674834 

Okres: Kroměříţ 

Posuzované nehodové místo se nachází v intravilánu města Kroměříţ u Květné 

zahrady. Křiţovatka spojuje ulice Havlíčkova – Albertova. 

2.8.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzované nehodové místo je prŧsečná křiţovatka, která se nachází na silnici III. 

třídy (III/43215). Tato křiţovatka spojuje ulice Havlíčkova - Albertova. Ulice 

Havlíčkova vychází z centra města a vede jihozápadním směrem do obce Rataje. Ulice 

Albertova je od křiţovatky vedena směrem na Jih.  

Obě místní komunikace jsou dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace. 

Severní a jiţní větev úrovňové křiţovatky je doplněna o svislé dopravní značky STŦJ 

DEJ PŘEDNOST v jízdě (P6) 
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Obr. 54 Pohled na úsek č. 8 – z jihozápadu (Google, 2012) 

 

Obr. 55 Pohled na úsek č. 8 – z jihu (Google, 2011) 

2.8.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Typ křiţovatky:         prŧsečná 

Třída hlavní komunikace:      III. třída (43215) 

Třída vedlejší komunikace      místní - obsluţná C 

Šířka zpevnění komunikace ul. Havlíčkova:  7,5 m 

Šířka zpevnění komunikace ul. Albertova:  12 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016) na ul. Havlíčkova: 6 387 voz/den (všechna vozidla) 

            332 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Intenzita dopravy (RPDI2016) na ul. Albertova: 4326 voz/den 

Nejvyšší dovolená rychlost:      50 km/h 
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2.8.2 NEHODOVOST 

 

Obr. 56 Mapa dopravních nehod na úseku č. 8 (jdvm.cz, 2017) 

Na posuzovaném nehodovém místě se stalo celkem 15 dopravních nehod, z nichţ 

nejvíce bylo za rok 2013 a 2015. V roce 2014 a 2016 se nestala ţádná dopravní nehoda. 

 

Obr. 57 Graf dopravních nehod v úseku č. 8 v jednotlivých rocích 

Na posuzovaném nehodovém místě nebyla ţádná osoba usmrcena ani těţce 

zraněna, jen 11 osob bylo lehce zraněno. Zde se staly 4 nehody bez následkŧ na zdraví 

jen s hmotnou škodou na vozidle. 
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 Nejčastější druh dopravní nehody je sráţka s jedoucím nekolejovým vozidlem (80 

%), kde se lehce zranilo 9 osob.  

Tab. 27 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 8 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 58 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 8 

Nejčastější příčina dopravních nehod je neuposlechnutí příkazu dopravní značky 

STŦJ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ (47 %), při které se lehce zranilo 5 osob. Další 

příčinou dopravní nehody je nevěnování řízení vozidla (20 %), kde se pouze jedna 

osoba lehce zranila.  

Většina dopravních nehod se stala ve dne, viditelnost nezhoršena vlivem 

povětrnostních podmínek (73 %), za těchto okolností bylo lehce zraněno 10 osob. 

V noci, viditelnost nezhoršena vlivem povětrnostních podmínek se staly 2 (13 %) 

dopravní nehody s následky lehce zraněné osoby. 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s jedoucím nekolejovým voz. 12 0 0 9

srážka s pevnou překážkou 2 0 0 0

srážka s chodcem 1 0 0 2

celkem 15 0 0 11

Statistika nehod podle druhu nehody
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Tab. 28 Statistika nehody podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 8 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 59 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 8 

Na posuzovaném nehodovém místě je nejčastější zpŧsob zavinění dopravní nehody 

řidič motorového vozidla (80 %). 

Tab. 29 Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody na úseku č. 8 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

proti příkazu dopr. značky STŮJ DEJ PŘEDNOST 7 0 0 5

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 3 0 0 1

při odbočování vlevo 2 0 0 1

nezaviněná řidičem 1 0 0 2

při předjíždění došlo k ohrožení předjíždějícího 

řidiče (vynucované zařazení, předjížděny 

musel prudce brzdit apod)

1 0 0 1

proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 1 0 0 1

celkem 15 0 0 11

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody

druh nehody počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

řidičem motorového vozidla 12 0 0 8

řidičem nemotorového vozidla 2 0 0 1

chodcem 1 0 0 2

celkem 15 0 0 11

Statistika nehod podle způsobu  zavinění nehody



62 

Tab. 30 Ukazatele nehodovosti na úseku č. 8 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,804 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 1,571 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      8,527 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 59,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 3,933 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 30,177 
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2.9 ÚSEK 9 - KŘIŽOVATKA (III/43215 – III/43216 – III/43217) 

2.9.1 OPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.9.1.1 LOKALITA 

 

Obr. 60 Lokalita úseku č. 9 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Popovice u Kroměříţe 739618 

Okres: Kroměříţ 

Posuzované nebezpečné místo se nachází v extravilánu poblíţ obce Popovice.  

2.9.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzovaná úrovňová křiţovatka se nachází na silnicích III. třídy (III/43215 – 

III/43216 – III/43217). Silnice III/43215 vychází ze severovýchodu z města Kroměříţ a 

pokračuje jihozápadně do obce Rataje. Silnice III/43216 se na posuzovanou křiţovatku 

připojuje ze severní strany od obce Sobělice. Silnice III/43217 se na posuzovanou 

křiţovatku připojuje ze západní strany od obce Popovice. 

Komunikace jsou dvoupruhové směrově nerozdělené. Silnice III/43217 je doplněna 

svislou dopravní značkou STŦJ DEJ PŘEDNOST v jízdě (P6) a silnice III/43216 je 

doplněna svislou dopravní značkou DEJ PŘEDNOST v jízdě (P4). 
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Obr. 61 Pohled na úsek č. 9 – ze severovýchodu (Google, 2011) 

 

Obr. 62 Pohled na úsek č. 9 – z jihozápadu (Google, 2011) 

 

Obr. 63 Pohled na úsek č. 9 – ze severu (Google, 2012) 

 

Obr. 64 Pohled na úsek č. 9 – ze západu (Google, 2012) 
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2.9.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Typ křiţovatky:         hvězdicová 

Třídy cest:          III. třída 

Šířka zpevnění komunikace (III/43215):   6,0 m 

Šířka zpevnění komunikace (III/43216):   5,0 m 

Šířka zpevnění komunikace (III/43217):   5,5 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (III/43215):   1 259 voz/den (všechna vozidla) 

            100 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (III/43216):   803 voz/den 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (III/43217):   846 voz/den 

Nejvyšší dovolená rychlost:      90 km/h 

2.9.2 NEHODOVOST 

 

Obr. 65 Mapa dopravních nehod na úseku č. 9 (jdvm.cz, 2017) 

Na posuzované křiţovatce od roku 2010 jsou zaznamenány 3 dopravní nehody i 

přesto dopravní inspektorát v Kroměříţi zařadil tuhle málo přehlednou křiţovatku mezi 

kritické úseky. 
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Obr. 66 Graf dopravních nehod v úseku č. 9 v jednotlivých rocích 

Na tomto úseku byly celkem 2 osoby usmrceny. Zde se stala 1 nehoda bez následkŧ 

na zdraví jen s hmotnou škodou na vozidle. 

Podle statistik na posuzované křiţovatce uhasly 2 ţivoty při stráţce s pevnou 

překáţkou (66 %). Strom figuroval v obou případech jako pevná překáţka. 

Tab. 31 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 9 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 67 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 9 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s pevnou překážkou 2 2 0 0

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 1 0 0 0

celkem 3 2 0 0

Statistika nehod podle druhu nehody
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Příčina jedné dopravní nehody, při které zahynul člověk, byla plné nevěnování 

řízení vozidla a další příčina dopravní nehody byla překročení předepsané rychlosti 

stanovené pravidly. Na první pohled jde vidět, ţe křiţovatka má špatné rozhledové 

poměry. 

Tyto nehody se staly ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek. 

Tab. 32 Statistika nehody podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 9 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 68 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

druh nehody počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 2 1 0 0

překročení předepsané rychl. stanovené prav. 1 1 0 0

celkem 3 2 0 0

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Tab. 33 Ukazatel nehodovosti na úseku č. 9 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,808 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 0,286 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      41,925 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 261,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 87,000 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 737,691 
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2.10 ÚSEK 10 - KŘIŽOVATKA (III/43215 – III/42815) 

2.10.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.10.1.1 LOKALITA 

 

Obr. 69 Lokalita úseku č. 10 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Troubky 768693 

Okres: Kroměříţ 

Posuzovaný úsek se nachází v extravilánu poblíţ obce Troubky.  

2.10.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzovaná křiţovatka se nachází na silnicích III. třídy (III/43215 – III/42815). 

Silnice III/43215 vychází ze severovýchodu z města Kroměříţ a pokračuje jihozápadně 

do obce Honětice. Silnice III/42815 se na posuzovanou křiţovatku připojuje ze 

severozápadu od obce Zborovice a pokračuje jihovýchodně do obce Zdounky. Silnice 

III/42815 je vedlejší komunikací a je doplněna svislými dopravními značkami DEJ 

PŘEDNOST v jízdě (P4). 

Komunikace jsou dvoupruhové směrově nerozdělené. 
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Obr. 70 Pohled na úsek č. 10 – z jihozápadu (Google, 2011) 

 

Obr. 71 Pohled na úsek č. 10 – z jihozápadu (Google, 2011) 

2.10.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Typ křiţovatky:         prŧsečná 

Třídy cest:          III. třída 

Šířka zpevnění komunikace (III/43215):   5,0 m 

Šířka zpevnění komunikace (III/43216):   6,0 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (III/43215):   956 voz/den 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (III/42815):   894 voz/den 

Nejvyšší dovolená rychlost:      90 km/h 
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2.10.2 NEHODOVOST 

 

Obr. 72 Mapa dopravních nehod na úseku č. 10 (jdvm.cz, 2017) 

Na posuzované křiţovatce od roku 2010 jsou zaznamenány 3 dopravní nehody i 

přesto dopravní inspektorát v Kroměříţi zařadil tuhle málo přehlednou křiţovatku mezi 

kritické úseky.  

 

Obr. 73 Graf dopravních nehod v úseku č. 10 v jednotlivých rocích 

Na tomto úseku byla 1 osoba těţce zraněna a 6 osob bylo lehce zraněných. 

Tab. 34 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 10 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 3 0 1 6

celkem 3 0 1 6

Statistika nehod podle druhu nehody
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Obr. 74 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 10 

Na posuzovaném úseku se staly tři dopravní nehody, kde došlo ke sráţce s jedoucím 

nekolejovým vozidlem. Ve všech případech byla příčina nedání přednosti v jízdě vozŧm 

jedoucích po hlavní komunikaci. K dopravním nehodám došlo ve dne, viditelnost 

nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek. 

Tab. 35 Statistika nehody podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 10 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 75 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 10 

 

druh nehody počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 3 0 1 6

celkem 3 0 1 6

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Tab. 36 Ukazatel nehodovosti na úseku č. 10 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 1,269 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 0,429 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      8,932 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 100,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 33,333 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 296,187 
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2.11 ÚSEK 11 - KŘIŽOVATKA (III/49016 – III/49017) 

2.11.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.11.1.1 LOKALITA 

 

Obr. 76 Lokalita úseku č. 11 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Martinice u Holešova 692107 

Okres: Kroměříţ 

Posuzovaný úsek se nachází v extravilánu poblíţ obce Martinice.  

2.11.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzovaná křiţovatka se nachází na silnicích III. třídy (III/49016). Silnice III/49016 

vychází ze severu z obce Martinice a pokračuje na jih do obce Ţeranovice. Tuto silnici 

křiţuje silnice III/49017, která spojuje obce Zahnašovice – Martinice. 

Komunikace jsou dvoupruhové směrově nerozdělené. 
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Obr. 77 Pohled na úsek č. 11 – z jihu (Google, 2012) 

 

Obr. 78 Pohled na úsek č. 11 – ze západu (Google, 2011) 

 

Obr. 79 Pohled na úsek č. 11 – z východu (Google, 2011) 

 

Obr. 80 Pohled na úsek č. 11 – ze severu (Google, 2012) 

 



76 

2.11.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Typ křiţovatky:         prŧsečná 

Třídy cest (III/49016):       III. třída 

Třídy cest (III/49017):       III. třída 

Šířka zpevnění komunikace (III/49016):   6,0 m 

Šířka zpevnění komunikace (III/49017):   7,0 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (III/49016):   2 447 voz/den (všechna vozidla) 

            153 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (III/49017):   988 voz/den (všechna vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost (III/49016):   90 km/h 

Nejvyšší dovolená rychlost (III/49017):   20 km/h 

2.11.2 NEHODOVOST 

 

Obr. 81 Mapa dopravních nehod na úseku č. 11 (jdvm.cz, 2017) 

Na posuzované křiţovatce od roku 2010 se stalo celkem 17 dopravních nehod. 

Počet dopravních nehod se mezi jednotlivými roky o moc neliší. Nejvíce nehod se stalo 

v roce 2010.  
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Obr. 82 Graf dopravních nehod v úseku č. 11 v jednotlivých rocích 

Na tomto úseku byla 1 osoba usmrcena, 1 osoba těţce zraněna a 14 osob bylo lehce 

zraněno. Zde se stalo 5 nehod bez následkŧ na zdraví jen s hmotnou škodou na vozidle. 

Na posuzované křiţovatce všechny dopravní nehody byly sráţky s jedoucím 

nekolejovým vozidlem, kde byla jedna usmrcena osoba, jedna osoba těţce zraněna a 14 

osob lehce zraněných. Hlavní příčina dopravních nehod byla drtivá většina nedání 

přednosti v jízdě vozŧm jedoucích po hlavní komunikaci (94 %). 

Tab. 37 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 11 

 Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 83 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 11 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 17 1 1 14

celkem 17 0 1 14

Statistika nehod podle druhu nehody
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Na posuzované křiţovatce se stalo 14 dopravních nehod ve dne, kdy viditelnost 

byla nezhoršena vlivem povětrnostních podmínek a 3 dopravní nehody ve dne, kdy 

viditelnost byla zhoršena vlivem povětrnostních podmínek (mlha, sněţení, déšť). 

Nejčastější příčina je neuposlechnutí příkazu dopravní značky STŦJ, dej přednost 

v jízdě. 

Tab. 38 Statistika nehody podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 11 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 84 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 11 

 

 

 

 

 

 

druh nehody počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

proti příkazu dopr. značky STŮJ DEJ PŘEDNOST 16 1 1 13

nedodržení bezepčné vzdálenosti za vozidlem 1 0 0 1

celkem 17 1 1 14

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Tab. 39 Ukazatel nehodovosti na úseku č. 11 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 2,735 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 1,714 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      36,645 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 275,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 16,176 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 438,675 
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2.12 ÚSEK 12 - KŘIŽOVATKA (I/50 - III/43346) 

2.12.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.12.1.1  LOKALITA 

 

Obr. 85 Lokalita úseku č. 12 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Střílky 757861 

Okres: Kroměříţ 

Posuzovaná úrovňová křiţovatka se nachází v extravilánu poblíţ obce Střílky.  

2.12.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzované nebezpečné místo je křiţovatka, která se nachází na silnicích I. třídy 

(E50) a III. třídy (III/43346). Silnice I. třídy vychází ze západu z města Brno a 

pokračuje jihovýchodním směrem přes Uherské Hradiště aţ na Slovensko. Tuto 

komunikaci křiţuje silnice III. třídy, která spojuje obce Střílky – Lístky. 

Komunikace jsou dvoupruhové směrově nerozdělené. Silnice první třídy je hlavní 

komunikace a křiţující silnice II. třídy je vedlejší komunikace, která je doplněna před 

vjetí do křiţovatky dopravní svislou značkou DEJ PŘEDNOST v jízdě (P4) z obou 

směrŧ a také je zde doplněno vodorovné dopravní značení. 

V blízkosti křiţovatky (cca 56,0 m) se nachází autobusová zastávka na silnice III. 

třídy. 
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Obr. 86 Pohled na úsek č. 12 – z jihu (Google, 2011) 

 

Obr. 87 Pohled na úsek č. 12 – z východu (Google, 2014) 

 

Obr. 88 Pohled na úsek č. 12 – ze severu (Google, 2011) 

 

2.12.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Typ křiţovatky:         prŧsečná 

Třída cesty (I/50):        I. třída 

Třída cesty (III/43346):       III. třída 

Šířka zpevnění komunikace (I/50)    8,0 m 

Šířka zpevnění komunikace (III/43346):   7,0 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (I/50):    9 989 voz/den (všechna vozidla) 

            2 944 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (III/43346):   831 voz/den (všechna vozidla) 

            67 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:      90 km/h 
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2.12.2 NEHODOVOST 

 

Obr. 89 Mapa dopravních nehod na úseku č. 12 (jdvm.cz, 2017) 

Na posuzované křiţovatce od roku 2010 se stalo celkem 9 dopravních nehod. Počet 

dopravních nehod se mezi jednotlivými roky o moc neliší. Nejvíce nehod se stalo v roce 

2014. Za poslední tři roky se zde nestala ţádná nehoda. 

 

Obr. 90 Graf dopravních nehod v úseku č. 12 v jednotlivých rocích 

Na posuzované křiţovatce naneštěstí nevyhasl ţádný lidský ţivot, jen 7 osob bylo 

lehce zraněno. Zde se stalo 6 nehod bez následkŧ na zdraví jen s hmotnou škodou na 

vozidle. 
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Na posuzované úrovňové křiţovatce nejčastější nehody podle hlavní příčiny nehody 

je neuposlechnutí příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST v jízdě (P4), (33 %), kde 

se lehce zranilo 5 osob. Další příčinou je nepřiměřená rychlost stavu vozovky (33 %), 

kde ţádná osoba nebyla zraněna, došlo jen na hmotnou škodu na vozidle. 

Tab. 40 Statistika nehod podle hlavních příčin nehody na úseku č. 12 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 91 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 12 

 

 

 

 

 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 3 0 0 5

nepř. rychlosti stavu vozovky 3 0 0 0

proti příkazu dopr. značky STŮJ DEJ PŘEDNOST 1 0 0 2

při předjíždění došlo k ohrožení předjíždějícího 

řidiče (špatný odhad vzdálenosti k předjetí) 1 0 0 0

nesprávné otáčení nebo couvání 1 0 0 0

celkem 9 0 0 7

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Nejčastější nehodou podle druhu dopravní nehody je sráţka s 

jedoucím nekolejovým vozidlem (67 %), kde se lehce zranilo 7 osob. Další nehodou je 

sráţka s pevnou překáţkou (22 %), kde ţádná osoba nebyla zraněna, došlo jen 

na hmotnou škodu na vozidle. 

Tab. 41 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 12 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 92 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 12 

Celkem 6 dopravních nehod se stalo ve dne. Z toho 3 nehody se staly, kdy 

viditelnost nebyla zhoršená vlivem povětrnostních podmínek (33 %), kde se lehce 

zranily 4 osoby. A 3 nehody, kdy viditelnost byla zhoršená vlivem povětrnostních 

podmínek (mlha, sněţení, déšť), (33 %). Další 3 osobní nehody se staly v noci -  bez 

veřejného osvětlení, kdy viditelnost byla nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek 

(33 %), kde se lehce zranily 3 osoby. 

  

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s jedoucím nekolejovým voz. 6 0 0 7

srážka s pevnou překážkou 2 0 0 0

havárie 1 0 0 0

celkem 9 0 0 7

Statistika nehod podle druhu nehody
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Tab. 42 Ukazatel nehodovosti na úseku č. 12 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,217 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 0,429 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      6,618 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 41,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 4,556 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 20,763 
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2.13 ÚSEK 13 - KŘIŽOVATKA (I/50 - II/432) 

2.13.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.13.1.1  LOKALITA 

 

Obr. 93 Lokalita úseku č. 13 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Střílky 757861 

Okres: Kroměříţ 

Posuzovaná úrovňová křiţovatka se nachází v extravilánu poblíţ obce Střílky.  

2.13.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzované místo častých dopravních nehod je křiţovatka, která se nachází na 

silnicích I. třídy (E50) a II. třídy (II/432). Silnice I. třídy vychází ze severozápadu 

z města Brno a pokračuje jihovýchodním směrem přes Uherské Hradiště aţ na 

Slovensko. Tuto komunikaci křiţuje silnice II. třídy, která spojuje města Kroměříţ – 

Kyjov. 

Komunikace jsou dvoupruhové směrově nerozdělené. Silnice I. třídy je před 

úrovňovou křiţovatkou rozšířena přídatnými pruhy pro odbočování vpravo a pro 

odbočování vlevo z obou směrŧ. Silnice první třídy je hlavní komunikace a křiţující 

silnice II. třídy je vedlejší komunikace, která je doplněna před vjetí do křiţovatky 

dopravní svislou značkou STŦJ DEJ PŘEDNOST v jízdě (P6) z obou směrŧ a také je 

zde doplněno vodorovné dopravní značení. 
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Obr. 94 Pohled na úsek č. 13 – z jihovýchodu (Google, 2014) 

 

Obr. 95 Pohled na úsek č. 13 – ze severovýchodu (Google, 2011) 

 

Obr. 96 Pohled na úsek č. 13 – ze severozápadu (Google, 2014) 

 

 

Obr. 97 Pohled na úsek č. 13 – z jihozápadu (Google, 2011) 
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2.13.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Typ křiţovatky:         prŧsečná 

Třída cesty (I/50):        I. třída 

Třída cesty (II/432):        II. třída 

Šířka zpevnění komunikace (I/50)    18,0 m 

Šířka zpevnění komunikace (II/432):    8,0 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (I/50):    9 642 voz/den (všechna vozidla) 

            2 922 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (II/432):   1 648 voz/den (všechna vozidla) 

            237 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:      90 km/h 

2.13.2 NEHODOVOST 

 

Obr. 98 Mapa dopravních nehod na úseku č. 13 (jdvm.cz, 2017) 

Na posuzované úrovňové křiţovatce od roku 2010 jsou zaznamenány 8 dopravní 

nehod. Počet dopravních nehod se mezi jednotlivými roky o moc neliší.  
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Obr. 99 Graf dopravních nehod v úseku č. 13 v jednotlivých rocích 

Na posuzované křiţovatce vyhasl jeden lidský ţivot, 5 osob se těţce zranilo a 8 

osob bylo lehce zraněných. Zde se staly 2 nehody bez následkŧ na zdraví jen s hmotnou 

škodou na vozidle. 

Tab. 43 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 13 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 100 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 13 

 

druh nehody počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

proti příkazu dopr. značky STŮJ DEJ PŘEDNOST 8 1 5 8

celkem 8 1 5 8

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Nejčastější a jedinou příčinou všech dopravních nehod na této úrovňové křiţovatce 

je neuposlechnutí příkazu dopravní značky STŦJ DEJ PŘEDNOST v jízdě (P6), kde 

vyhasl jeden lidský ţivot, 5 osob bylo těţce zraněno a 8 osob bylo lehce zraněno. Právě 

všechny tyhle nehody byly sráţky s jedoucím nekolejovým vozidlem. U ţádného řidiče 

nebyl prokázán alkohol. 

Tab. 44 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 13 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 101 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 8 1 5 8

celkem 8 1 5 8

Statistika nehod podle druhu nehody



91 

Většina nehod se stala ve dne (75 %). Největší následky byly ve dne, kdy 

viditelnost nebyla zhoršena vlivem povětrnostních podmínek (25 %), zde byla jedna 

osoba usmrcena, 2 osoby těţce zraněny a 1 osoba lehce zraněna. Osobní nehody 

s menšími následky jsou nehody, které se staly ve dne za zhoršené viditelnosti (svítání, 

soumrak), (25 %) a vlivem povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sněţení), (25 %), kde 

se těţce zranily 3 osoby a 6 osoby se lehce zranily. V noci se staly celkem 2 dopravní 

nehody, kde byla jedna lehce zraněná osoba. 

Tab. 45 Statistika nehod podle viditelnosti na úseku č. 13 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 102 Graf dopravních nehod podle viditelnosti na úseku č. 13 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem 

povětrnostních podmínek
2 1 2 1

ve dne, zhoršená viditelnost (svítání, 

soumrak)
2 0 3 2

ve dne, viditelnost zhoršená vlivem 

povětrnostních podmínek (mlha, sněžení, 

déšť)

2 0 0 4

v noci - bez veřejného osvětlením,  viditelnost 

zhoršená vlivem povětrnostních podmínek 

(mlha, déšť, sněžení)

1 0 0 1

V noci - bez veřejného osvětlení, viditelnost 

nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek 1 0 0 0

celkem 8 1 5 8

Statistika nehod v zadané lokalitě podle viditelnosti
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Tab. 46 Ukazatele nehodovosti na úseku č. 13 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,416 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 0,857 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      51,843 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 522,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 58,000 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 253,346 
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2.14 ÚSEK 14 - KŘIŽOVATKA (I/49 - III/49016) 

2.14.1 POPIS LOKALITY A KOMUNIKACE 

2.14.1.1  LOKALITA 

 

Obr. 103 Lokalita úseku č. 14 (mapy.cz, 2017) 

Katastrální území: Zlín - 635651 

Okres: Zlín 

Posuzovaná úrovňová křiţovatka se nachází v intravilánu v krajském městě Zlín.  

2.14.1.2 POPIS KOMUNIKACE: 

Posuzované místo častých dopravních nehod je křiţovatka, která se nachází na 

silnicích I. třídy (I/49) a III. třídy (III/49016). Silnice I. třídy je ulicí tř. Tomáše Bati 

vychází ze západu z Otrokovic a pokračuje východním směrem do Vizovic. Tuto 

komunikaci křiţuje silnice III. třídy – ulice Gahurova. 

Silnice I. třídy je jednosměrná třípruhová. Křiţující silnice III. třídy je obousměrná 

směrově nerozdělená, jiţní větev je čtyřpruhová a severní větev je pětipruhová. 

Úrovňová křiţovatka je řízena světelným signalizačním zařízením. 
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Silnice první třídy je hlavní komunikace, křiţující silnice III. třídy je vedlejší 

komunikace, která je doplněna před vjetí do křiţovatky dopravní svislou značkou STŦJ 

DEJ PŘEDNOST v jízdě (P6) na jiţní větvi a dopravní značkou DEJ PŘEDNOST 

v jízdě (P4) na severní větvi. 

 

Obr. 104 Pohled na úsek č. 14 – z jihu (Google, 2014) 

 

Obr. 105 Pohled na úsek č. 14 – ze severovýchodu (Google, 2014) 

 

Obr. 106 Pohled na úsek č. 14 – ze severu (Google, 2014) 
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2.14.1.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

Typ křiţovatky:         prŧsečná 

Třída cesty (I/50):        I. třída 

Třída cesty (III/49016):       III. třída 

Šířka zpevnění komunikace (I/50)    11,0 m 

Šířka zpevnění komunikace - Jih (III/49016):  15,0 m 

Šířka zpevnění komunikace - Sever (III/49016): 20,0 m 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (I/50):    21 690 voz/den (všechna vozidla) 

            1 140 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Intenzita dopravy (RPDI2016) (III/49016):   17 590 voz/den (všechna vozidla) 

            1 576 voz/den (těţká nákladní vozidla) 

Nejvyšší dovolená rychlost:      50 km/h 

2.14.2 NEHODOVOST 

 

Obr. 107 Mapa dopravních nehod na úseku č. 14 (jdvm.cz, 2017) 

Na posuzované úrovňové křiţovatce od roku 2010 je zaznamenáno 39 dopravní 

nehod. Počet dopravních nehod se mezi jednotlivými roky o moc neliší.  
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Obr. 108 Graf dopravních nehod v úseku č. 14 v jednotlivých rocích 

Na posuzované křiţovatce nevyhasl ţádný lidský ţivot, byly zde 4 osoby těţce 

zraněné a 47 osob lehce zraněných. Zde se stalo 14 nehod bez následkŧ na zdraví jen 

s hmotnou škodou na vozidle. 

Drtivá většina dopravních nehod na této úrovňové křiţovatce je sráţka s jedoucím 

nekolejovým vozidlem (85 %), kde 2 osoby byly těţce zraněny a 7 osob bylo lehce 

zraněno. Sráţky s pevnou překáţkou zpŧsobily 3 dopravní nehody, kde ţádná osoba 

neutrpěla újmu na zdraví, zde byla jen hmotná škoda na vozidle. 

Tab. 47 Statistika nehod podle druhu nehody na úseku č. 14 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněné 

osoby

lehce zraněné 

osoby

srážka s jedoucím nekolejovým voz. 33 0 3 45

srážka s pevnou překážkou 3 0 0 0

srážka s chodcem 2 0 1 1

jiný druh nehody 1 0 0 1

celkem 39 0 4 47

Statistika nehod podle druhu nehody
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Obr. 109 Graf dopravních nehod podle druhu nehody na úseku č. 14 

Nejčastější dopravní nehoda podle hlavní příčiny je neuposlechnutí rozkazu 

dopravní značky STŦJ DEJ PŘEDNOST v jízdě (P6), (41 %), kde 2 osoby byly těţce 

zraněné a 30 osob bylo lehce zraněno. Další příčina dopravní nehody na této úrovňové 

křiţovatce je jízda na „červené světlo“ (21 %), kde 1 osoba byla těţce zraněná a 11 osob 

bylo lehce zraněno. Třetí příčina dopravní nehody je plné nevěnování řízení vozidla (13 

%), zde byla ve všech případech jen hmotná škoda na vozidle. 

Tab. 48 Statistika nehod podle hlavních příčin nehody na úseku č. 14 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

proti příkazu dopr. značky STŮJ DEJ PŘEDNOST 16 0 2 30

jízda na ´´červeno světlo´´ 8 0 1 11

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 5 0 0 0

proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 3 0 0 2

chodci na vyznačeném přechodu 2 0 1 1

nezaviněná řidičem 1 0 0 1

při přejíždění z jednoho pruhu do druhého 1 0 0 1

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 1 0 0 1

předjíždění vpravo 1 0 0 0

jiný druh nepřiměřené rychlosti 1 0 0 0

celkem 39 0 4 47

Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
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Obr. 110 Graf dopravních nehod podle hlavní příčiny nehody na úseku č. 14 
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Nejvíce dopravních nehod se stalo v noci s veřejným osvětlením, s nezhoršenou 

viditelností vlivem povětrnostních podmínek (49 %), zde byly 2 osoby těţce zraněny a 

23 osob lehce zraněných. Ve dne při nezhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních 

podmínek se událo 23 osobních nehod (38 %), kde 2 osoby byly těţce zraněny a 20 

osob bylo lehce zraněno. 

Tab. 49 Statistika nehod podle viditelnosti na úseku č. 14 

Zdroj: upraveno podle [11] 

 

Obr. 111 Graf dopravních nehod podle viditelnosti na úseku č. 14 

  

druh nehody
počet nehod

usmrcené 

osoby

těžce zraněny 

osoby

lehce zraněny 

osoby

V noci - s veřejným osvětlením, viditelnost 

nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek 19 0 2 23

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem 

povětrnostních podmínek
15 0 2 20

v noci - s veřejným osvětlením,  viditelnost 

zhoršená vlivem povětrnostních podmínek 

(mlha, déšť, sněžení)

3 0 0 3

ve dne, zhoršená viditelnost (svítání, 

soumrak)
2 0 0 1

celkem 39 0 4 47

Statistika nehod v zadané lokalitě podle viditelnosti
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Tab. 50 Ukazatele nehodovosti na úseku č. 14 

UKAZATELE NEHODOVOSTI 

Ukazatel relativní nehodovosti R = 0,498 počet os. nehod / mil.vozkm a rok 

 

Ukazatel hustoty nehod H = 3,571 počet nehod / km komunikace a rok 

 

Vyčíslení celospolečenských ztrát 

osobních nehod 

 

      55,501 mil. Kč 

Číslo závažnosti nehod  

 

Z = 529,000 

 

Střední závažnost nehod 

 

Zstř = 13,564 

 

Relativní stupeň bezpečnosti 

 

Sr = 73,794 
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UKAZATELÉ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI PRO KŘIŽOVATKOVÉ ÚSEKY 

(ÚSEK 8 – 14) V GRAFECH 

 

Obr. 112 graf relativní nehodovosti 

Z grafu relativní nehodovosti mŧţeme říct, ţe nejhŧř dopadl úsek 11, úsek 10 a úsek 

9. Nejlíp dopadl úsek 12, úsek 13 a úsek 14. 

 

Obr. 113 graf hustoty nehod 

Z grafu hustoty nehod vidíme, ţe nejhŧř dopadl úsek 14, úsek 11 a úsek 8. Nejlíp 

dopadl úsek 9, úsek 10 a úsek 12. 
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Obr. 114 Graf celospolečenských ztrát osobních nehod 

Z grafu vyčíslení celospolečenských ztrát osobních nehod mŧţeme říct, ţe nejhŧř 

dopadl úsek 14, úsek 13 a úsek 9. Nejlíp dopadl úsek 12, úsek 8 a úsek 10. 

 

Obr. 115 Graf závaţnosti nehod 

Z grafu číslo závaţnosti nehod vidíme, ţe nejhŧř dopadl úsek 14, úsek 13 a úsek 11. 

Nejlíp dopadl úsek 12, úsek 8 a úsek 10. 
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Obr. 116 Graf střední závaţnosti nehod 

Z grafu střední závaţnosti nehod mŧţeme říct, ţe nejhŧř dopadl úsek 9, úsek 13 a 

úsek 10. Nejlíp dopadl úsek 12, úsek 8 a úsek 11. 

 

Obr. 117 Graf relativní bezpečnosti 

Z grafu relativní stupeň bezpečnosti vidíme, ţe nejhŧř dopadl úsek 9, úsek 11 a úsek 

10. Nejlíp dopadl úsek 12, úsek 8 a úsek 14. 

Křiţovatky 9 a 11 jsou často zobrazeny jako nejhorší úseky podle jednotlivých 

ukazatelŧ dopravní nehodovosti, proto tyhle úseky budou podrobeny bezpečnostní 

inspekci. 
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3 BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 

3.1 ÚSEK 1 

 

Obr. 118 Lokalita úseku č. 1 (mapy.cz, 2017) 

KOLIZNÍ DIAGRAM 

 

Obr. 119 Rozdělení na jednotlivé úseky (úseku č. 1) 
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Obr. 120 1. část kolizního diagramu úseku č. 1 

 

Obr. 121 2. část kolizního diagramu úseku č. 1 

 

Obr. 122 3. část kolizního diagramu úseku č. 1 
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Obr. 123 4. část kolizního diagramu úseku č. 1 

 

Obr. 124 5. část kolizního diagramu úseku č. 1 

 

Obr. 125 6. část kolizního diagramu úseku č. 1 
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3.1.1 PROVĚŘENÍ DOSTUPNÝCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH CHARAKTERISTIK 

Rychlost vozidel nebyla na posuzovaném úseku měřena, ale během provádění 

bezpečnostní inspekce bylo zjevné, ţe vozidla jezdí na hranici maximální dovolené 

rychlosti a více. Na tomto úseku je dovolená rychlost 90 km/h. 

Intenzita všech vozidel je 7 349 voz/den, z toho je 912 voz/den těţkých nákladních 

vozidel, coţ odpovídá podílu 12,41 %. Intenzita dopravy byla převzata ze sčítání 

dopravy ŘSD z roku 2016. Intenzita netvoří bezpečnostní riziko, jelikoţ se 

v bezpečných a přehledných místech dá předjíţdět. 

3.1.2 PROVĚŘENÍ ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU KOMUNIKACE 

Šířka zpevnění komunikace je 6,5 m, coţ odpovídá kategorii komunikace 7,5 m. 

Kritické místo toho úseku je most, který je vybudovaný ve směrovém a vydutém 

oblouku. V tomto oblouku se komunikace opticky jeví, ţe se spíše zuţuje, jak rozšiřuje. 

Účastníci provozu zde nesniţují rychlost a úsek projedou ve velké rychlosti, kde 

ohroţují nejen sebe ale i osoby protijedoucích vozidel, kteří musí např. přibrzdit a vjet 

na krajnici. Do této doby jsou zaznamenány 2 usmrcené osoby a jedna těţce zraněná 

osoba, řidič nepřizpŧsobil rychlost dopravně technickému stavu vozovky, následně 

dostal smyk a čelně se srazil s protijedoucím vozidlem. Dále na mostku je zaznamenána 

jedna havárie, kde se lehce zranil řidič motocyklu.  

 

Obr. 126 Pohled na most ve směrovém oblouku na úseku č. 1 
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Obr. 127 Pohled na mostek na úseku č. 1 (mapy.cz, 2015) 

Komunikace ve směrovém oblouku je úzká a prŧjezdný profil navíc zhoršuje 

zábradlí, které je umístěno na mostním objektu.  Při rychlosti 90 km/h  řidič ohroţuje 

nejen sebe ale i protijedoucí vozidlo, které v tom místě musí rychle reagovat na moţná 

rizika. Další hrozivá situace nastává, potkají-li se v tomto místě velká vozidla, jako je 

autobus s nákladním vozem. Tyto vozidla mají velké problémy se vyhnout i při nízké 

rychlosti.  

Riziko č. 1: Nerozšířený oblouk 

Oblouk není konstruován v nikterak malém poloměru, ale i přesto při prŧjezdu tímto místem se 

spíše opticky zuţuje, jak rozšiřuje. Je to dáno mostním zábradlím, které je umístěno v blízkosti 

prŧjezdného profilu. 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Jako opatření navrhuji zdviţení nivelety. 

Niveleta bude vytvořena tak, aby most nebyl 

ve vydutém oblouku a zároveň, bude 

rozšířena silnice  při prŧjezdu mostem.  
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3.1.3 POSOUZENÍ SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO VEDENÍ 

 

Obr. 128 Situace širších vztahŧ na úseku č. 1 (mapy.cz, 2015) 

Posuzovaný úsek je tvořen dvěma směrovými (pravotočivými) oblouky a přímými 

úseky. 

Začátek posuzovaného úseku (od obce Bílavsko) klesá o hodnotě cca 2,2 % poté je 

vydutý (údolnicový) oblouk a následuje prudké stoupání o hodnotě cca 5,1 %, kde po 

cca 500 m je vypuklý (vrcholový) oblouk. 

 

Obr. 129 Rozhledové pole na délku zastavení Dz na úseku č. 1 

Rozhledové pole ve směrovém oblouku je vytvořeno na rychlost V = 90 km/h, typ 

vozidla 2, příčné uspořádání – a. Délka pro zastavení je 130 m.  

V rozhledovém poli se nenachází ţádná překáţka. 
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3.1.4 POSOUZENÍ USPOŘÁDÁNÍ KŘIŽOVATKY, POHYBŮ VOZIDEL V KŘIŽOVATCE 
A SJEZDŮ 

Na posuzovaném úseku se nenachází ţádná křiţovatka. 

Na posuzovaném úseku se nachází jeden sjezd z přilehlých polí, tento sjezd se 

nachází v nejkritičtějším místě tohoto úseku a to právě ve vydutém a směrovém oblouku 

hned vedle mostního objektu. Navíc sjezd není opatřen červenými směrovými sloupky 

Z11g. 

 

Obr. 130 Pohled na sjezd na úseku č. 1 (mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 131 Rozhled při výjezdu z přilehlého pole (pohled doprava) 

Z horního obrázku je patrné, ţe v rozhledovém poli je zábradlí, ale uváţím-li, ţe 

řidič zemědělského stroje má výšku očí 2 - 3 m nad zemí je tenhle rozhled dostačující. 

K posouzení zábradlí se věnuji v kapitole 4.1.9. 
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Obr. 132 Rozhled při výjezdu z přilehlého pole (pohled doleva) 

Rozhled vlevo je dostačující. 

Pravé rozhledové pole je vytvořeno na rychlost V = 90 km/h se stranami Xb = 

120,0 m a Yb = 5,0 m. Levé rozhledové pole je tvořeno taktéţ na rychlost V = 90 km/h 

se stranami Xc = 130,0 m (z dŧvodu většího podélného sklonu neţ na pravém 

rozhledovém poli) a Yc = 5,0 m. V rozhledovém poli nejsou ţádné překáţky. 

 

Obr. 133 Rozhledové pole sjezdu na úseku č. 1 

Sjezd není opatřen červenými směrovými sloupky Z11g, které informují řidiče o 

připojení účelové komunikace. Závaţnost rizika je nízká. 
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Riziko č. 2: Zrušení sjezdu 

Sjezd je umístěn na nevhodném místě. 

Závažnost rizika: Nízká 

Opatření: Sjezd bude zrušen z dŧvodu nevhodného 

umístění. V blízkosti jsou dva další sjezdy, 

které území obslouţí stejně. V tomto místě 

při zdvihnutí nivelety bude násyp cca 1,5 m. 

Výjezd z tohoto místa by byl pro řidiče 

zemědělských strojŧ obtíţný. 

 

 

3.1.5 POSUZENÍ STAVU VOZOVKY A KRAJNIC 

Povrch vozovky na posuzovaném úseku vykazuje určité poruchy, jako jsou časté 

trhliny (podélné, příčné, rozvětvené, úzké, široké), výtluky a záplaty. Povrch vozovky 

také vykazuje určitou ztrátu protismykových vlastností vlivem ztráty mikrotextury, jde 

o vyhlazení zrn kameniva. Na tomto úseku jsou zaznamenány čtyři dopravní nehody 

zpŧsobené smykem. Na vozovce je nutné zajistit dobré protismykové vlastnosti, aby se 

zamezilo dopravním nehodám zpŧsobeným smykem. Ztráta byla zjišťována vizuálně, 

pro přesnější výsledky by se měla provést zkouška kyvadlem TRRL. Také jsou zde 

počátky vyjetých kolejí. 

Na níţe vloţeném obrázku jsou zachycené příčné trhliny úzké i široké. 

 
Obr. 134 Pohled na stav vozovky úseku č. 1 
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Obr. 135 Pohled na stav vozovky úseku č. 1 

Zde je zachycena široká příčná trhlina, ze které se stává výtluk a postupem času se 

vytvoří kaverna. 

 

Obr. 136 Degradující okraj vozovky úseku č. 1 

Zde je zobrazen stav krajnic, který je v určitých místech nevyhovující. V takových 

místech mohou řidiči při vyhýbání se s širšími vozy přijít do kolizní situace, kdy hrozí 

sjetí do příkopŧ či vybočení ze svého pruhu a hrozí tak sráţka s protijedoucím 

vozidlem. Podélné trhliny tvořící se na krajnici se mohou dále rozšiřovat do vozovky. 
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Riziko č. 3: Nevyhovující stav vozovky 

Kryt vozovky vykazuje řadu vad. 

Na silnici je viditelná ztráta protismykových vlastností. 

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Výměna krytu vozovky. 

 

 

Svahy příkopŧ bývají většinou zarostlé. Příkopy jsou dostatečně hluboké a 

dostatečně odvádí sráţkovou vodu. 

Riziko č. 4: Neudržované krajnice a příkopy 

Krajnice a příkopy bývají zarostlé. 

Závažnost rizika: Nízká 

Opatření: Častěji provádět údrţbu příkopu a krajnic. 

 

 

3.1.6 POSOUZENÍ PARKOVACÍCH A OSTAVNÝCH STÁNÍ 

Na posuzovaném úseku se nenachází ţádné parkovací ani odstavné stání. 

3.1.7 POSOUZENÍ SPRÁVNOSTI UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMUNIKACÍ, VČETNĚ SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO 
ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍHO K ŘÍZENÍ PROVOZU PRŮJEZDNÉHO ÚSEKU DÁLNIC 
A SILNIC 

Na posuzovaném úseku nejsou osazeny ţádné dopravní značky ani červené ani 

modré směrové sloupky.  

Vodorovné dopravní značení je od začátku posuzovaného úseku (od obce Bílavsko) 

vedený přerušovaně a po cca 200 m přechází do plné čáry. 



115 

 

Obr. 137 Pohled na přechod z přerušované vodorovné čáry na plnou čáru (mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 138 Pohled na přerušovanou čáru na úseku č. 1 

 

Riziko č. 5: Chybné použití vodorovného dopravního značení 

Přerušovaná čára je aplikována, tam kde mŧţe být předjíţdění nebezpečné. 

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Aplikace vodorovného značení V03, kde ve 

směru od obce Bílavsko bude předjíţdění 

zakázáno a v protisměru bude předjíţdění 

dovoleno z dŧvodu dobrého rozhledu (viz 

obr. níţe). 
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Obr. 139 Rozhled pro přejíţdění směrem k obci Bílavsko na úseku č. 1 

Riziko č. 6: Chybějící směrové sloupky 

Na mostním objektu chybí modré směrové sloupky Z11e a Z11f. 

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Instalace modrých směrových sloupkŧ Z11z 

a Z11f na mostním objektu. 

 

 

Na posuzovaném úseku se stalo 13 dopravních nehod se zvěří, z toho 6 nehod bylo 

právě na mostním objektu a jeho okolí. Zvěř se nejčastěji pohybuje okolo potoku, kde 

přecházejí přes silnici. 

Riziko č. 7: Chybějící svislé dopravní značky 

Chybí upozornění dopravními značkami na častý pohyb zvěře. 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Prověření migračních tras zvěře a na základě 

prŧzkumu provést opatření v podobě 

dopravního značení A14 (zvěř), pachových 

ohradníkŧ, odrazek či oplocení. 
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3.1.8 POSOUZENÍ OSVĚTLENÍ 

Posuzovaný úsek se nachází v extravilánu, tudíţ zde není nutné aplikovat veřejné 

osvětlení. 

3.1.9 POSOUZENÍ EXISTUJÍCÍCH PEVNÝCH PŘEKÁŽEK A APLIKACÍ PRVKŮ 
PASIVNÍ BEZPEČNOSTI 

Okolo posuzovaného úseku se nachází stromy, které jsou ve vzdálenosti 2 – 3,5 m 

od komunikace a ve výšce aţ 1,0 m či -1,3 m, a tudíţ tvoří pevnou překáţkou podle 

normy ČSN 73 6101. Celkem ve dvou dopravních nehodách figurovaly stromy a to na 

začátku posuzovaného úseku a na konci posuzovaného úseku. Stromy, které tvořily 

pevnou překáţku v dopravních nehodách, jsou jiţ pokáceny. Z 22 celkového počtu 

dopravních nehod jsou jen dvě nehody střetnutí se stromem, tudíţ bych ostatní stromy 

nadále ponechala, jelikoţ májí vodící funkci a zesilují pocit vnímání rychlosti, coţ při 

tak prudkém klesání (ve střední části úseku) je výhodou. Navíc v úseku, kde trasa 

začíná prudce klesat, a řidiči jedou na hranici dovolené rychlosti či rychleji jsou stromy 

ve výšce 1,8 m nad vozovkou, a tedy uţ netvoří pevnou překáţku. 

Součásti posuzovaného úseku je zábradlí jako pasivní prvek bezpečnosti, které je 

osazeno na mostním objektu. Zábradlí se nachází v blízkosti prŧjezdného profilu, je 

rezavé a zdeformované od nárazŧ vozidel.  

 

Obr. 140 Pohled na zábradlí na úseku č. 1  
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Obr. 141 Pohled na mostek a zábradlí na úseku č. 1  

 

Riziko č. 8: Chybějící svodidla 

Zdeformované rezavé zábradlí jiţ nemá ţádnou zádrţnou funkci na posuzovaném úseku.  

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Výměna zábradlí za svodidla typu JSAM-

4/N2 (sloupek po 4 m) na mostním objektu 

v souladu s platnou legislativou. 

Při zdviţení nivelety bude svodidlo 

prodlouţeno po celé délce násypu. 

 

 

Dále se tento posuzovaný úsek potýká s mnoho dopravními nehodami kvŧli většímu 

výskytu lesní zvěře. Je zde zaznamenáno 13 sráţek se zvěří. Chybí zařízení odrazující 

zvěř, tohle opatření je jiţ navrţeno v kapitole 4.1.7 společně se svislou dopravní 

značkou A14 (zvěř). 

 

3.1.10 ZHODNOCENÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU A VIDITELNOSTI 
ZA RŮZNÝCH PODMÍNEK 

Mezi další účastníky silničního provozu patří téţ chodci a cyklisti. Nejsou zde 

ţádné turistické ani cyklistické trasy. Pohyb chodcŧ je velmi malý, pohyb cyklistŧ je 73 

cyklo/den. Obyvatelé obce Bílavska dojíţdí za prací do vedlejší obce Bystřice pod 
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Hostýnem. Obyvatelé Bílavska často volí kolo jako dopravní prostředek na tak krátkou 

vzdálenost mezi obcemi, která je 3 km. Pro cyklisty je nebezpečná rychlost 

projíţdějících vozidel vzhledem k šířce zpevnění komunikace a degradované krajnice. 

Také nesmíme opomenout rekreační cyklisty a závodní cyklisty, kteří trénují na těchto 

komunikacích okolo Bystřice pod Hostýnem. 

Zatím se zde nestala ţádná sráţka s cyklistou a naměřená intenzita neodpovídá 

takové intenzitě cyklistŧ, aby pro ně byla navrţena cyklostezka. 

Za sníţené viditelnosti je bezpečnost komunikace zhoršena, nejčastěji dochází ke 

střetu se zvěří. 

3.1.11 POSOUZENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ 

V posuzovaném úseku se nenachází ţádné ţelezniční přejezdy. 

3.1.12 POSOUZENÍ VLIVU PRACÍ NA KOMUNIKACI NA BEZPEČNOST SILNIČNÍHO 

PROVOZU 

Posudek není relevantní. 

3.1.13 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Posuzovaný úsek č. 1 je silnice II/438, kde bylo identifikováno 8 nedostatkŧ na 

základě bezpečnostní inspekce. Ke kaţdému nedostatku bylo navrhnuté opatření 

k odstranění rizika nebo k eliminaci dopravních nehod. 
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Tab. 51 Výpis rizik a návrh opatření na úseku č. 1 

 POPIS RIZIKA ZÁVAŢNOST OPATŘENÍ 

1 Nerozšířený oblouk Vysoká Jako opatření navrhuji zdviţení nivelety. 

Niveleta bude vytvořena tak, aby most 

nebyl ve vydutém oblouku a zároveň, 

bude rozšířena silnice  při prŧjezdu 

mostem. 

2 Zrušení sjezdu Nízká Sjezd bude zrušen z dŧvodu nevhodného 

umístění. V blízkosti jsou dva další sjezdy, 

které území obslouţí stejně. V tomto místě 

při zdvihnutí nivelety bude násyp cca 1,5 

m. Výjezd z tohoto místa by byl pro řidiče 

zemědělských strojŧ obtíţný. 

3 Nevyhovující stav 

vozovky 

Střední Výměna krytu vozovky. 

 

4 Neudrţované krajnice a 

příkopy 

Nízká Častěji provádět údrţbu příkopu a krajnic 

5 Chybné  

pouţití vodorovného 

dopravního značení 

Střední Aplikace vodorovného značení V03, kde 

ve směru od obce Bílavsko bude 

předjíţdění zakázáno a v protisměru bude 

předjíţdění dovoleno z dŧvodu dobrého 

rozhledu. 

6 Chybějící  

směrové sloupky 

Střední Instalace modrých směrových sloupkŧ 

Z11e a Z11f na mostním objektu. 

7 Chybějící  

svislé dopravní značky 

Střední Prověření migračních tras zvěře a na 

základě prŧzkumu provést opatření 

v podobě dopravního značení A14 (zvěř), 

pachových ohradníkŧ, odrazek či 

oplocení. 

8 Chybějící svodidla Střední Výměna zábradlí za svodidla typu JSAM-

4/N2 (sloupek po 4 m) na mostním 

objektu v souladu s platnou legislativou. 



121 

Při zdviţení nivelety bude svodidlo 

prodlouţeno po celé délce násypu. 

Vlastní zdroj 

 

 

Obr. 142 Schéma návrhu úseku č. 1 

Posuzovaný úsek jako celek sám o sobě není nebezpečný. Nebezpečným se stává 

kvŧli nehodovému mostku ve vydutém oblouku. Celý úsek nejvíce trpí na sráţky se 

zvěří. Proto bylo navrţeno ověření migračních tras a při potvrzení podezření doplnit 

posuzovaný úsek pachovými ohradníky, odrazkami a osadit dopravní značky A14 

(zvěř). 
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Obr. 143 Schéma návrh detailu mostku úseku č. 1 

Na kritickém mostu byla navrhnuta změna výškového řešení pomocí násypu. 

Směrové vedení silnice bylo ponecháno. Nový propustek bude vytvořen z ocelových 

profilŧ turbosider šířky 3,0 m, koryto propustku bude zpevněno z obou stran a čelo 

propustku bude opevněno. Po celém násypu budou osazeny svodidla typu JSAM-4/N2 

(sloupkem po 4 m). Celý posuzovaný úsek je navrţen na rekonstrukci krytu.  
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3.2 ÚSEK 7 

 

Obr. 144 Lokalita úseku č. 7 (mapy.cz, 2017) 

KOLIZNÍ DIAGRAMY ÚSEKU Č. 7 

 

Obr. 145 Rozdělení na jednotlivé úseky (úseku č. 7) 

 

Obr. 146 1. část kolizního diagramu úseku č. 7 
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Obr. 147 2. část kolizního diagramu úseku č. 7 

 

Obr. 148 3. část kolizního diagramu úseku č. 7 

 

Obr. 149 4. část kolizního diagramu úseku č. 7 
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3.2.1 PROVĚŘENÍ DOSTUPNÝCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH CHARAKTERISTIK 

Rychlost vozidel nebyla na posuzovaném úseku měřena, ale během provádění 

bezpečnostní inspekce bylo zjevné, ţe vozidla jezdí na hranici maximálně dovolené 

rychlosti a více. Na tomto úseku je dovolená rychlost 90 km/h. 

Intenzita všech vozidel je 2 340 voz/den z toho je 174 voz/den těţkých nákladních 

vozidel coţ odpovídá podílu 7,44 %. Intenzita dopravy byla převzata ze sčítání dopravy 

ŘSD z roku 2016. Intenzita netvoří bezpečnostní riziko, jelikoţ se v bezpečných a 

přehledných místech dá předjíţdět. 

Na posuzovaném úseku je maximální dovolená rychlost 90 km/h, coţ vzhledem ke 

směrovému vedení trasy je neadekvátní a vypovídá o tom téţ nejčastější příčina nehod, 

která je nepřiměřená rychlost stavu vozovky, jako je náledí, mokrý povrch atd. (14 

dopravních nehod) či nepřiměřená rychlost dopravně technickému stavu vozovky např. 

zatáčka nebo šířka komunikace (9 dopravních nehod). 

Riziko č. 1: Vysoká rychlost 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Osazení dopravní značky IP05 (doporučená 

rychlost).  

Společně s dopravní značkou A22 (jiné 

nebezpečí s poznámkou: úsek častých 

dopravních nehod) 

 

 

3.2.2 PROVĚŘENÍ ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU KOMUNIKACE 

Šířka zpevnění komunikace je 6,5 m, coţ odpovídá kategorii komunikace 7,5 m. 

Komunikace je úzká a navíc ji opticky zuţují stromy podél komunikace, které jsou 

v přímé blízkosti prŧjezdného profilu a to 1,2 m od vozovky. Nejvíce dopravních nehod 

se kumuluje na začátku úseku ve směrovém oblouku. Směrový oblouk není rozšířený, 

v rozhledovém poli jsou vzrostlé stromy a přímo v oblouku se nachází sjezd 

z přilehlého pole. 
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Obr. 150 Pohled na nejkritičtější místo úseku č. 7 (mapy.cz, 2014) 

Riziko č. 2: Nerozšířený oblouk 

Směrový oblouk je malý o poloměru 100 m.  Navíc se zde kumulují dopravní nehody, které 

mají všechny stejný charakter a to nepřiměřenou rychlost stavu vozovky a následný smyk. 

Tento oblouk by měl být rozšířen podle normy o 0,45 m. 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Rozšíření vozovky ve 

směrovém oblouku. 

 

 

3.2.3 POSOUZENÍ SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO VEDENÍ 

Posuzovaný úsek se skládá z pěti směrových obloukŧ a mezi nimi vloţenými 

krátkými přímými úseky.  

Trasa nemá navrţené ţádné výškové oblouky. Trasa je vedena v rovině. 

Silniční těleso komunikace je po celé své délce zasazeno v násypu a je obklopeno 

strmými svahy. Jedoucí vozidlo tak snadno mŧţe sjet z komunikace, a jelikoţ jsou 

svahy strmé, následky mohou být tragické. Tyto dopravní nehody se hromadí jen 

v oblouku na začátku úseku, proto budou v tomto místě navrţena svodidla, kterým se 

věnuji v kapitole 4.2.7. 
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Obr. 151 Pohled na stopy vyjetého vozidla na úseku č. 7 

V době místního šetření byly na svahu patrné stopy vozidla, které vyjelo z komunikace 

3.2.4 POSOUZENÍ USPOŘÁDÁNÍ KŘIŽOVATKY, POHYBŮ VOZIDEL V KŘIŽOVATCE 
A SJEZDŮ 

Na posuzovaném úseku se nenachází ţádná křiţovatka. 

Na posuzovaném úseku se nachází dva sjezdy z přilehlých polí. První sjezd se 

nachází v nejkritičtějším místě tohoto úseku a to právě ve směrovém oblouku č. 1. 

Navíc sjezd není opatřen červenými směrovými sloupky Z11g. 

 

Obr. 152 Pohled na sjezd č. 1 ve směrovém oblouku na úseku č. 7 
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Obr. 153 Rozhled sjezdu č. 1 na úseku č. 7 

Rozhledové pole na sjezdu č. 1 je vytvořeno na rychlost V = 90 km/h. Sjezd je 

vytvořený ve velkém stoupání směrem k silnici, z hlediska rozhledu je tento sjezd 

umístěn na nevhodném místě, kde se hromadí nejvíce dopravních nehod. 

V pravém rozhledovém poli se nachází vzrostlé stromy a keře. Tyto stromy budou 

pokáceny. 

Riziko č. 3: Sjezd je umístěn na nevhodném místě 

Tento sjezd je umístěn na nevhodném místě a to přímo v ostrém směrovém oblouku. Z dŧvodu 

instalace svodidel tento sjezd bude zrušen a řidiči zemědělských strojŧ budou vyuţívat sjezd na 

konci tohoto úseku, který plně obslouţí zemědělské území.  

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Zrušení sjezdu z dŧvodu instalace svodidel. 

 

 

Další sjezd je ke konci úseku, který taktéţ není označen červenými směrovými 

sloupky Z11g. Tento sjezd je strmější jak sjezd č. 1. 
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Obr. 154 Pohled na sjezd č. 2 na úseku č. 7 

 

Obr. 155 Rozhled sjezdu č. 2 na úseku č. 7 

Rozhledové pole na sjezdu č. 2 je vytvořeno na rychlost V = 90 km/h. Sjezd je 

vytvořený ve velkém stoupání směrem k silnici i přesto jsou zde dobré rozhledové 

poměry. Stromy, které částečně zasahují do rozhledového pole, mají větve dostatečně 

vysoko a tudíţ se nauvaţují jako pevná překáţka. 
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Riziko č. 4: Chybí označení sjezdu č. 2 

Sjezd není opatřen červenými směrovými sloupky Z11g, které informují řidiče o připojení 

účelové komunikace. 

Závažnost rizika: Nízká 

Opatření: Doplnění červených směrových sloupkŧ 

Z11g. 

 

 

 

Obr. 156 Pohled na umístění sjezdŧ na úseku č. 7 

3.2.5 POSUZENÍ STAVU VOZOVKY A KRAJNIC 

Kryt vozovky se v určitých místech (v přímých úsecích) zdá, ţe je na posuzovaném 

úseku obnovený. Přesto povrch je jiţ opotřebovaný hlavně ve směrových obloucích, kde 

vystupuje na povrch asfaltové pojivo, z čehoţ vzniká ztráta makrotextury vozovky a to 

zpŧsobuje ztrátu protismykových vlastností. Na tuhle problematiku poukazuje i 15 

dopravních nehod, které se staly v kritickém směrovém oblouku. Všechny tyhle 

dopravní nehody jsou zaznamenány se smykem. 
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Obr. 157 Pohled na povrch vozovky se ztrátou protismykových vlastností na úseku č. 7 

Je zde i výskyt příčných a podélných trhlin, avšak výskyt není tak častý. 

 

Obr. 158 Pohled na podélnou trhlinu na úseku č. 7 
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Obr. 159 Pohled na příčnou trhlinu na úseku č. 7 

 

Riziko č. 5: Ztráta protismykových vlastností 

Ztrátu protismykových vlastností zpŧsobuje vystupující asfaltové pojivo na povrch vozovky. 

Tato ztráta vlastností přispívá ke smyku vozidla. 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Protismyková úprava krytu (např. FROST 

GRIP) 

 

*FROST GRIP je protismykový a protinámrazový systém, jehoţ funkcí je eliminace 

vlivu ledových jevŧ na bezpečnost provozu. Vytváří ostrou makrostrukturu proti smyku. 

Na vozovce se nevyskytují výtluky či kaverny.  

Na vozovce dochází i k odlamování krajnic vlivem vzrostlých stromŧ podél krajnic. 

Kořeny stromŧ zarŧstají pod vozovku a při nahnutí stromu od vozovky směrem do pole 

vznikají na krytu trhliny a dochází k odlamování krajnice. Viz. obr. níţe. 
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Obr. 160 Pohled na odlomenou krajnici na úseku č. 7 

3.2.6 POSOUZENÍ PARKOVACÍCH A OSTAVNÝCH STÁNÍ 

Na posuzovaném úseku se nachází rozšířena krajnice pro zastavení vozidel. Toto 

rozšíření zřejmě slouţí pro krátkodobé zastavení, protoţe nemá parametry adekvátního 

místa pro odstavení vozidel. Vozidlo při zastavení na tomto místě zŧstane stát na 

vozovce, takţe ho musí jedoucí vozidla objíţdět. Nachází se ve směrovém oblouku. 

Tohle umístění je zcela nevhodné. Do této doby se zde nestala ţádná dopravní nehoda 

spojena s odstavením vozidla. 

 

Obr. 161 Pohled na rozšířenou krajnici na úseku č. 7 (mapy.cz, 2017) 
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Obr. 162 Pohled shora na místo, kde je rozšířena krajnice na úseku č. 7 

3.2.7 POSOUZENÍ SPRÁVNOSTI UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMUNIKACÍ, VČETNĚ SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO 
ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍHO K ŘÍZENÍ PROVOZU PRŮJEZDNÉHO ÚSEKU DÁLNIC 
A SILNIC 

Na posuzovaném úseku směrem od Uherského Ostrohu je osazena jen jedna 

dopravní značka B21a (zákaz předjíţdění) cca 100 m před nejkritičtějším místem 

(směrový oblouk). Směrem po staničení od Moravského Písku je osazena značka A22  

(jiné nebezpečí) s dodatkovou tabulkou E12 (konec chemického posypu) a cca po 150 

m je osazena dopravní značka B21b (konec zákazu předjíţdění).  

Zvláštní je, ţe dopravní značka IP05 (doporučená rychlost), kterou navrhuji 

v kapitole 4.2.1, je navrţena aţ od kritického směrového oblouku (jiţ není v mém 

posuzovaném úseku). Zřejmě je to dáno přechodem do Jihomoravského kraje a zároveň 

do Hodonínského okresu.  

 

Obr. 163 Schéma dopravních značek na úseku č. 7 
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Riziko č. 6: Chybí svislé dopravní značení 

Na tomto úseku chybí upozornění na ostrou zatáčku a na nebezpečí smyku. 

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Osazení dopravní značky A01a a A01b 

(zatáčka vpravo a vlevo) v obou směrech. 

Osazení dopravní značky A08 (nebezpečí 

smyku) v obou směrech. 

 

 

Riziko č. 7: Chybí svodidla 

Ve směrovém oblouku č. 1 by měla být osazena svodidla nejen kvŧli stromu, který je rizikovým 

a často bouraným stromem, ale také kvŧli prudkému srazu za ním. 

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Osazení svodidel typu JSAM-4/N2 (sloupek 

po 4 m) v souladu s platnou legislativou 

v kritickém místě tohoto úseku dle nákresu. 

Doplnění dopravních značek Z3 

s retroreflexním ţlutozeleném 

fluorescenčním podkladu. 

 

  

Směrový oblouk na začátku úseku je navrţen o poloměru cca 100 m, na takový 

poloměr se směrové sloupky navrhují dle normy po 10 m. Zde hrozí riziko hlavně 

v noci nebo za sníţené viditelnosti. 

Riziko č. 8: Velká vzájemná vzdálenost směrových sloupků v oblouku 

V oblouku jsou osazeny směrové sloupky ve stejných vzdálenostech jako v přímé. 

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Zmenšení vzájemné vzdálenosti mezi 

směrovými sloupky v oblouku. 
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Obr. 164 Pohled na směrové sloupky v oblouku č. 1 na úseku č. 7 

 

 

Obr. 165 Pohled na směrové sloupky v oblouku na úseku č. 7 

Vodorovné značení střední dělicí čáry je správně zaznačeno a je nově zvýrazněno. 

3.2.8 POSOUZENÍ OSVĚTLENÍ 

Posuzovaný úsek se nachází v extravilánu, tudíţ zde není nutné aplikovat veřejné 

osvětlení. 
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3.2.9 POSOUZENÍ PEVNÝCH PŘEKÁŽEK A APLIKACÍ PRVKŮ PASIVNÍ 
BEZPEČNOSTI 

Stromy jsou zde vysázeny v příliš velké blízkosti prŧjezdného profilu. Často jsou 

uváděny jako pevná překáţka při dopravních nehodách. Stromy jsou zvýrazněny bílou 

barvou s odrazkami, přesto je zde zaznamenáno 10 dopravních nehod. 

 

Obr. 166 Pohled na odstraněný strom, který tvořil pevnou překáţku na úseku č. 7 

Dalším častou pevnou překáţkou je strom ve směrovém oblouku č. 1. Tento 

vzrostlý strom je značně zdeformovaný od nárazŧ vozidel. Do této doby vzal jeden 

lidský ţivot. Za zmiňovaným stromem se nachází strmý a hluboký sráz, kde vozidla 

často končí po prŧjezdu směrovým obloukem. 
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Obr. 167 Pohled na prudký sráz na úseku č. 7 

 

Obr. 168 Pohled na strom, který tvoří často pevnou překáţku na úseku č. 7 

 

Obr. 169 Znázornění stromŧ, které představují riziko na úseku č. 7 
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Rozhledové pole ve směrovém oblouku č. 1 bylo vytvořené z mezní rychlosti ve 

směrovém oblouku Vm = 70 km/h, coţ odpovídá délce rozhledu Dz = 75,0 m. 

 

Obr. 170 Rozhled v oblouku č. 1 na vzdálenost Dz na úseku č. 7 

Na výše uvedeném obrázku je zřejmé, ţe v rozhledovém poli se nachází vzrostlé 

stromy. Tyto stromy by měly být pokáceny. Často jsou pevnou překáţkou dopravních 

nehod.  

Rozhledové pole ve směrovém oblouku č. 2 a č. 3 je vytvořené na dovolenou 

rychlost Vdov = 90 km/h. Oba směrové oblouky mají poloměr 300 m, přepočítáním na 

mezní rychlost by se délka pro zastavení nezměnila. 

 

Obr. 171 Rozhled v oblouku č. 2 na vzdálenost Dz na úseku č. 7 

 

Obr. 172 Rozhled v oblouku č. 3 na vzdálenost Dz na úseku č. 7 

V oblouku č. 2 a 3 jsou taktéţ v rozhledovém poli vzrostlé stromy. Větve těchto 

stromŧ jsou 2 m nad rozhledovým paprskem, a tudíţ se nepovaţují za pevnou překáţku. 
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Riziko č. 9: Překážející stromy 

Stromy ve směrovém oblouku č. 1 překáţejí v rozhledu. Nebezpečný strom stojící po pravé 

straně ve směru staničení je častou pevnou překáţkou. Tento strom je značně poničení od 

nárazŧ vozidel. Sráţka s tímto stromem byla zatím jednou smrtelná. 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Stromy ve směrovém oblouku skácet kvŧli 

rozhledu. 

Skácet i strom, kde dochází nejčastěji ke 

střetu. Tento strom bude skácen proto, aby se 

zde mohly osadit svodidla. 

 

 

Všechny stromy stojící podél pozemní komunikace jsou v nebezpečné vzdálenosti 

cca 0,8 – 2,0 m. Měly by být buď vykáceny, coţ se málo kdy podaří vyjednat, nebo by 

měly být osazeny svodidla. K osazení svodidel by se musela rozšířit silnice a v tomto 

případu není uţ kam silnici rozšiřovat.  Na celém úseku, kdyţ pominu směrový oblouk 

č. 1, se staly dvě dopravní nehody se stromem, proto zatím navrhuji vykácet stromy jen 

v kritickém úseku, kde se kumulují dopravní nehody. V tomto úseku je to nezbytné pro 

bezpečnost silničního provozu. 

3.2.10 ZHODNOCENÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU A VIDITELNOSTI 
ZA RŮZNÝCH PODMÍNEK 

Mezi další účastníky silničního provozu patří téţ chodci a cyklisti.  

Pohyb chodcŧ je zde velmi malý. Tímto úsekem nevede ţádná turistická trasa. 

Pohyb cyklistŧ je 42 cyklo/den. Na posuzovaném úseku není evidována dopravní 

nehoda s chodcem či cyklistou. Na posuzovaném úseku je navrţena 

Uherskohradišťanská cyklistická trasa, jelikoţ je zde malá intenzita cyklistŧ není dŧvod 

zřizovat opatření pro cyklisty. 

Stalo se zde 14 dopravních nehod v noci či za sníţené viditelnosti. Tyto dopravní 

nehody jsou většinou za mokra, kdy vozidlo dostalo smyk. Na zmíněné riziko je jiţ 

navrhnuté opatření v kapitole 4.2.5. 
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3.2.11 POSOUZENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ 

V posuzovaném úseku se nenachází ţádné ţelezniční přejezdy. 

3.2.12 POSOUZENÍ VLIVU PRACÍ NA KOMUNIKACI NA BEZPEČNOST SILNIČNÍHO 

PROVOZU 

Posudek není relevantní. 

3.2.13 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Posuzovaný úsek č. 7 je silnice II/495, kde bylo identifikováno 9 nedostatkŧ na 

základě bezpečnostní inspekce. Ke kaţdému nedostatku bylo navrhnuté opatření 

k odstranění rizika nebo k eliminaci dopravních nehod.  

Tab. 52 Výpis rizik a návrh opatření na úseku č. 7 

 POPIS RIZIKA ZÁVAŢNOST OPATŘENÍ 

1 Vysoká rychlost Vysoká Osazení dopravní značky IP05 

(doporučená rychlost).  

Společně s dopravní značkou A22 (jiné 

nebezpečí s poznámkou: úsek častých 

dopravních nehod) 

2 Nerozšířený oblouk Vysoká Rozšíření vozovky ve směrovém oblouku. 

3 Sjezd je umístěn na 

nevhodném místě 

Střední Zrušení sjezdu z dŧvodu instalace 

svodidel. 

4 Chybí označení sjezdu č. 

2 

Nízká Doplnění červených směrových sloupkŧ 

Z11g. 

5 Ztráta protismykových 

vlastností 

Vysoká Protismyková úprava krytu (např. frost 

grip) 

6 Chybí svislé dopravní 

značení 

Střední Osazení dopravní značky A01a a A01b 

(zatáčka vpravo a vlevo) v obou směrech. 

Osazení dopravní značky A08 (nebezpečí 

smyku) v obou směrech. 

7 Chybí svodidla Střední Osazení svodidel typu JSAM-4/N2 

(sloupek po 4 m) v souladu s platnou 
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legislativou v kritickém místě tohoto 

úseku dle nákresu. 

Doplnění dopravních značek Z3 

s retroreflexním ţlutozeleném 

fluorescenčním podkladu. 

8 Velká vzájemná 

vzdálenost směrových 

sloupkŧ v oblouku 

Střední Zmenšení vzájemné vzdálenosti mezi 

směrovými sloupky v oblouku. 

 

9 Překáţející stromy Vysoká Stromy ve směrovém oblouku skácet kvŧli 

rozhledu. 

Skácet i strom, kde dochází nejčastěji ke 

střetu. Tento strom bude skácen proto, aby 

se zde mohly osadit svodidla. 

Vlastní zdroj 

 

 

Obr. 173 Schéma navrhnutého opatření ve směrovém oblouku č. 1 na úseku č. 7 

Směrový oblouk č. 1 je kritickým místem tohoto úseku, proto nejvíce opatření 

směřovalo právě na tuto část posuzovaného úseku. Hlavním opatřením je rozšíření 

komunikace ve směrovém oblouku, odstranění stromŧ v rozhledovém poli, osazení 

svodidel JSAM-4N2, zdrsnění krytu systémem FROST GRIP a osazení směrových 

sloupkŧ po 10 m pro zřetelnější vedení účastníkŧ dopravy. 
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Obr. 174 Schéma navrhnutých dopravních značek na úseku č. 7 

Navrţené dopravní značky upozorňují řidiče na moţná rizika.  
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3.3 ÚSEK 9 

 

Obr. 175 Lokalita křiţovatky č. 9 (mapy.cz, 2017) 

KOLIZNÍ DIAGRAM 

 

Obr. 176 Kolizní diagram křiţovatky č. 9 

3.3.1 PROVĚŘENÍ DOSTUPNÝCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH CHARAKTERISTIK 

Rychlost vozidel nebyla na posuzované křiţovatce měřena, ale během provádění 

bezpečnostní inspekce bylo zjevné, ţe vozidla jezdí na hranici maximálně dovolené 

rychlosti a více. Na tomto úseku je dovolená rychlost 90 km/h. 

Intenzita všech vozidel na hlavní komunikaci je 1259 voz/den z toho je 100 voz/den 

těţkých nákladních vozidel coţ odpovídá podílu 7,9 %.  

Intenzita na vedlejší komunikaci (III/43216) je 803 voz/den a intenzita na vedlejší 

komunikaci (III/43217) je 846 voz/den. Intenzity netvoří bezpečnostní riziko, jelikoţ 

v bezpečných a přehledných místech mimo křiţovatku se dá předjíţdět. 

Intenzita dopravy byla převzata ze sčítání dopravy ŘSD z roku 2016. 
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Obr. 177 Situace širších vztahŧ na křiţovatce č. 9 (mapy.cz, 2014) 

3.3.2 PROVĚŘENÍ ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU KOMUNIKACE 

Jedná se o křiţovatku hvězdicovou. Z uvedených obrázkŧ je zřejmé, ţe pro řidiče je 

tato křiţovatka špatně řešená a chaotická. Řidiči, kteří nezpomalí na bezpečnou rychlost 

k projetí křiţovatky, nestihnou včas zareagovat a to mŧţe skončit dopravní nehodou.  

 

Obr. 178 Pohled na větev A na křiţovatce č. 9 
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Obr. 179 Pohled na větev B na křiţovatce č. 9 

 

Obr. 180 Pohled na větev C na křiţovatce č. 9 

 

Obr. 181 Pohled na větev D na křiţovatce č. 9 
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Šířka zpevnění hlavní komunikace je 6,0 m. Šířka zpevnění vedlejší komunikace 

(III/43216) je 5,0 m. Šířka zpevnění vedlejší komunikace (III/43217) je 5,5 m. 

Velká kolizní plocha v místě kříţení. 
 

Ačkoli jsou na jdvm.cz zveřejněné 3 dopravní nehody (z toho 2 smrtelné) přesto 

závaţnost rizika je vysoká vzhledem k sloţitosti křiţovatky. Z vlastních zdrojŧ jsem 

zjistila, ţe zde bylo celkem 8 dopravních nehod. Nezveřejněné dopravní nehody jsou 

nehody, kde se sráţka obešla bez zranění. Příčina dopravních nehod byla nepřiměřená 

rychlost, řidič se plně nevěnoval řízení nebo nedání přednosti v jízdě.  

Riziko č. 1: Velká kolizní plocha na křižovatce 

Křiţovatka pŧsobí chaoticky. 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Přestavba křiţovatky dle nákresu. 

 

 

3.3.3 POSOUZENÍ SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO VEDENÍ 

 

Obr. 182 Směrové vedení větví křiţovatky na křiţovatce č. 9 (mapy.cz, 2014) 

Hlavní komunikace je tvořena směrovým obloukem a dvěma přímými úseky. 

Směrový oblouk se nachází právě v místě křiţovatky. Větev C je vedena od obce 

Popovice v délce 550 m, skládá se ze dvou směrových obloukŧ a ze třech přímých 

úsekŧ. Větev D je vedena od obce Sobělice v délce 200 m a skládá se z jednoho 

směrového oblouku a dvou přímých úsekŧ.  
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Výškové vedení větve A je 1,1 %, větev směrem ke křiţovatce stoupá. Výškové 

vedení větve B je 1,9 %, větev směrem ke křiţovatce také stoupá. Výškové vedení větve 

C je 1,7 %, větev směrem ke křiţovatce klesá. Výškové vedení větve D v první části 

směrem ke křiţovatce stoupá o hodnotě 5,3 % a v druhé polovině komunikace klesá o 

hodnotě 0,9 %.  

 

Obr. 183 Pohled na větev B a C na křiţovatce č. 9 

3.3.4 POSOUZENÍ USPOŘÁDÁNÍ KŘIŽOVATKY, POHYBŮ VOZIDEL V KŘIŽOVATCE 
A SJEZDŮ 

Velká kolizní plocha a typ křiţovatky zpŧsobuje na křiţovatce chaotické pohyby 

vozidel. 

V blízkosti křiţovatky není vytvořen ţádný sjezd. 

3.3.5 POSUZENÍ STAVU VOZOVKY A KRAJNIC 

Povrch celé křiţovatky vykazuje velké poruchy, jako jsou časté trhliny (podélné, 

příčné, rozvětvené), výtluky a hloubkovou korozi. Nerovnost krytu vozovky je jak po 

celé ploše křiţovatky, tak v jednotlivých větvích křiţovatky.  

Na úseku je viditelná degradovaná krajnice. Voda z povrchu se zadrţuje na okraji 

vozovky. Pokles hran krajnice je obzvlášť k vidění na větvi C. 
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Obr. 184 Hloubková koroze na křiţovatce č. 9 

 

Obr. 185 Nerovnost vozovky na křiţovatce č. 9 

Riziko č. 2: Nevyhovující stav vozovky 

Na vozovce posuzované křiţovatky je řada poruch a vad. 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Výměna krytu vozovky. 
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Obr. 186 Stojící voda u krajnice na křiţovatce č. 9 

Riziko č. 3: Neudržované krajnice a příkopy 

Příkopy bývají zarostlé a na krajnici se drţí voda. 

Závažnost rizika: Nízká 

Opatření: Častěji provádět údrţbu příkopu a krajnic. 

 

 

3.3.6 POSOUZENÍ PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH STÁNÍ 

Na posuzovaném úseku se nenachází ţádné parkovací ani odstavné stání.  

Poblíţ křiţovatky na větvi C je zřízena autobusová zastávka se zálivem. Tato 

zastávka je cca 20 m od křiţovatky. Denně zde zastaví 22 autobusŧ. Rozhledové 

poměry při výjezdu autobusu ze zálivu jsou vyhovující. 
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Obr. 187 Pohled na autobusovou zastávku na větvi C 

3.3.7 POSOUZENÍ SPRÁVNOSTI UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMUNIKACÍ, VČETNĚ SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO 
ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍHO K ŘÍZENÍ PROVOZU PRŮJEZDNÉHO ÚSEKU DÁLNIC 
A SILNIC 

Na větvi A směrem ke křiţovatce je osazena informativní dopravní značka IS03a, 

IS03b, IS03d (směrové tabule) ve vzdálenosti 120 m od křiţovatky. Na krajnici mezi 

větvemi B a C (z pohledu přijíţdějícího vozidla ze směru A) je osazena dopravní značka 

Z05c (vodící deska středová) a C04c (přikázaný směr jízdy vpravo nebo vlevo). 

 

Obr. 188 Pohled na dopravní značku Z05c a C04c 

Na větvi B směrem ke křiţovatce je osazena dopravní značka P01 (křiţovatka 

s vedlejší pozemní komunikací) s dodatkovou značkou E02b (tvar křiţovatky). Další 

dopravní značka je směrová informativní tabule ISO03a a ISO03c. 
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Na větvi C směrem ke křiţovatce je osazena informativní dopravní značka IS03a, 

IS03b, IS03d (směrové tabule) ve vzdálenosti 140 m od křiţovatky. Dále po 70 m je 

osazena další dopravní značka P04 (Dej přednost v jízdě) s dodatkovou tabulkou E03b 

(STOP – 50 m). Před křiţovatkou je umístěna dopravní značka P06 (STŦJ, dej přednost 

v jízdě) s dodatkovou značkou E02b (tvar křiţovatky). 

Na větvi D směrem ke křiţovatce ve vzdálenosti cca 80 m je osazena informativní 

dopravní značka IS03b, IS03c, IS03d (směrové tabule). Další dopravní značka je po 40 

m a to P04 (Dej přednost v jízdě).  

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

přechází v místě křiţovatky na přerušovanou vodící čáru (V02b) a za křiţovatkou zpět 

na plnou vodící čáru.  

Posuzovaná křiţovatka je dostatečně značena dopravními značky. Značky jsou 

umístěné na viditelném místě. 

 

Obr. 189 Schéma dopravních značek v přímé blízkosti křiţovatky č. 9 
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Obr. 190 Pohled na vodorovné značení na hlavní komunikaci na křiţovatce č. 9 

 

Obr. 191 Pohled shora na vodorovné značení na křiţovatce č. 9 

Riziko č. 4: Chybí směrové sloupky 

Hlavní komunikace ani vedlejší komunikace není opatřena bílými směrovými sloupky Z11a a 

Z11b. 

Závažnost rizika: Nízká 

Opatření: Doplnění bílých směrových sloupkŧ Z11a a 

Z11b. 

 

 

3.3.8 POSOUZENÍ OSVĚTLENÍ 

Veřejné osvětlení se nachází na větvi D (III/43216) po celé své délce od křiţovatky 

aţ po obec Sobělice. Osvětlený je také pruh pro chodce na hlavní komunikaci (na větvi 

B směrem od autobusové zastávky po obec Rataje). 

Osvětlení je dostačující a plní svou funkci. 
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3.3.9 POSOUZENÍ PEVNÝCH PŘEKÁŽEK A APLIKACÍ PRVKŮ PASIVNÍ 
BEZPEČNOSTI 

Stromy podél silnic se nacházejí ve vzdálenosti cca 2,7 - 3,2 m od zpevnění 

komunikace ve výšce -0,2 - +0,5 m vzhledem k vozovce. 

Doposud se na jednotlivých větvích křiţovatky nestala dopravní nehoda, kde byla 

pevná překáţka strom. Dopravní nehody se na posuzovaném úseku staly v místě 

chaotické křiţovatky, tudíţ stromy bych prozatím ponechala, mají i kladné funkce jako 

je zlepšení směrového vedení řidiče, zesílení pocitu vnímání rychlosti, zdŧraznění 

existence křiţovatky, zastínění a ochrana před prudkým sluncem a zmírňování účinku 

větru. 

3.3.10 ZHODNOCENÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU A VIDITELNOSTI 
ZA RŮZNÝCH PODMÍNEK 

Mezi další účastníky silničního provozu patří téţ chodci a cyklisti. Je zde 

cyklistická trasa č. 5012, která vede po hlavní komunikaci směrem od Kroměříţe do 

Zdounek přes Rataje a Nětčice. 

Chodci zde mají vytvořený samostatný pruh pro chodce oddělený od komunikace. 

Tento pruh pro chodce se nachází jen na větvi B směrem od autobusové zastávky do 

obce Rataje. Přičemţ tento pruh pro chodce by spíše potřebovali obyvatelé obce 

Sobělice (větev D), jelikoţ do této obce autobus nezajíţdí, a tak obyvatelé této obce 200 

m dochází po silnici. Na větvi D je nízká intenzita vozidel, tudíţ není potřeba zřizovat 

zvlášť pruh pro chodce, navíc větev D je řádně osvětlena. 

 Pohyb cyklistŧ na hlavní komunikaci je 15 cyklo/den. 

Při sníţení viditelnosti je vyšší pravděpodobnost vzniku dopravních nehod, jelikoţ 

v okolí křiţovatky nejsou směrové sloupky. Je zde krátká vodící čára, která jiţ je 

opotřebovaná, tudíţ ztrácí na své funkčnosti. Svislé dopravní značky nemají  

retroreflexní ţlutozelený fluorescenční podklad na tak chaotickou křiţovatku. 

3.3.11 POSOUZENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ 

V posuzovaném úseku se nenachází ţádné ţelezniční přejezdy. 

3.3.12 POSOUZENÍ VLIVU PRACÍ NA KOMUNIKACI NA BEZPEČNOST SILNIČNÍHO 

PROVOZU 

Posudek není relevantní. 
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3.3.13 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Posuzovaná křiţovatka se skládá ze silnice III/43215; III/43216; III/43217, kde byly 

identifikovány 4 nedostatky na základě bezpečnostní inspekce. Rekonstrukcí křiţovatky 

se tyto nedostatky eliminují. Byly navrhnuty dvě varianty rekonstrukce. Varianta A je 

situovaná v místě stávající křiţovatky. Varianta B je navrţena cca 45 m pod místem 

stávající křiţovatky.  

Tab. 53 Výpis rizik a návrh opatření na úseku č. 9 

 POPIS RIZIKA ZÁVAŢNOST OPATŘENÍ 

1 Velká kolizní plocha na 

křiţovatce 

Vysoká Přestavba křiţovatky dle nákresu 

2 Nevyhovující stav 

vozovky 

Vysoká Výměna krytu vozovky. 

3 Neudrţované příkopy a 

krajnice 

Nízká Častěji provádět údrţbu příkopu a krajnic. 

4 Chybí směrové sloupky Nízká Doplnění bílých směrových sloupkŧ Z11a 

a Z11b. 

Vlastní zdroj 
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Varianta A 

 

Obr. 192 Schéma varianty A křiţovatky č. 9 

 

Obr. 193 Detail autobusové zastávky se zálivem 

Varianta A je zachováno místo křiţovatky ale je zde zabráno více zemědělské pŧdy. 

Větve křiţovatky jsou napojeny od 75° - 105°.  Hlavní komunikace je navrţena jako S 

7,5/70. Vedlejší komunikace jsou navrţeny jako S 6,5/50. Vedlejší komunikace se stáčí 

od hlavní komunikace směrem na západ o poloměru R = 140 m s rozšířením 0,65 m.  

Autobusové zastávky jsou umístěny tak, aby byl zajištěn řádný rozhled. Při 

zastavení jednoho autobusu má zŧstat volná šířka pruhu min. 3,0 m, z toho dŧvodu byl 

navrţen jeden záliv na straně, kde jsou horší rozhledové poměry. Také autobusové 

zastávky bez zálivu by se musely navrhnout min. 45 m od sebe, tento krok by vedl 

k prodlouţení docházkové vzdálenosti. Záliv je navrţený na délku autobusu L = 12 m + 

1 m, vyřazovací úsek je navrţen v délce 25 m a zařazovací úsek v délce 15 m. Šířka 

zálivu je 2,75 m s příčným sklonem 2 %.  Délka nástupní hrany je 12 m, výška nástupní 
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hrany je 200 mm, šířka nástupiště je 2 m a příčný sklon je 2 %.  Místa pro zastavení 

autobusŧ jsou opatřena vodorovným značením V11a. 

Rozhledové pole je tvořené na rychlost V = 90 km/h; typ vozidla 2; příčné uspořádání – 

a. 

 

Obr. 194 Rozhledové pole na hlavní komunikaci – uspořádání A (fialová); uspořádání B (ţlutá) 

Délky stran na uspořádání B jsou: Xb = 130 m; Yb = 35,0 m 

         Xc = 130 m; Yc = 35,0 m 

Délky stran na uspořádání A jsou: Xb = 180 m; Yb = 8,5 m 

         Xc = 160 m; Yc = 5,0 m 

V rozhledovém poli se nachází stromy a kamenný kříţ (Krucifix). Strom se 

nepovaţuje za pevnou překáţku v rozhledu, pokud jeho větve jsou nejméně 2 m nad 

úrovní příslušných rozhledových paprskŧ. V tomto případě by se musely větve buď 

osekat, nebo stromy pokácet. Kamenný kříţ (Krucifix) odstranit ani posunout nelze, 

z toho dŧvodu je navrţena na vedlejší komunikaci dopravní značka P06 (STŦJ, dej 

přednost v jízdě) viz. obr. níţe. 
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Obr. 195 Schéma navrţených dopravních značek na křiţovatce č. 9 

Pravé rozhledové pole na níţe uvedeném obrázku je tvořené na mezní rychlost ve 

směrovém oblouku Vm = 75 km/h; typ vozidla 2; příčné uspořádání – a. Levé 

rozhledové pole je tvořené na návrhovou rychlost směrového oblouku Vk = 30 km/h; 

typ vozidla 2; příčné uspořádání – a. 

 

Obr. 196 Rozhledové pole na vedlejší komunikaci – uspořádání A (ţlutá); uspořádání B (tyrkysová) 

 

Délky stran na uspořádání B jsou: Xb = 108 m; Yb = 35,0 m 

         Xc = 40,0 m; Yc = 35,0 m 

Délky stran na uspořádání A jsou: Xb = 140 m; Yb = 8,5 m 

         Xc = 35 m; Yc = 5,0 m 
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Varianta B 

 

Obr. 197 Schéma návrhu varianty B na úseku č. 9 

 

Obr. 198 Detail autobusových zastávek na úseku č. 9 

Varianta B je sice navrţena cca 45 m pod stávající křiţovatkou, ale je zde zabráno 

méně zemědělské pŧdy. Větve křiţovatky jsou napojeny taktéţ od 75° - 105°.  Hlavní 

komunikace je navrţena jako S 7,5/70. Vedlejší komunikace jsou navrţeny jako S 

6,5/50. Vedlejší komunikace se stáčí od hlavní komunikace směrem na západ o 

poloměru R = 140 m s rozšířením 0,65 m.  

Autobusové zastávky jsou konstruovány shodně jako ve variantě A s výjimkou 

autobusové zastávky bez zálivu, která musel být posunuta o 15 m ve směru jízdy 

z dŧvodu rozhledových poměrŧ. 
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Obr. 199 rozhledové pole na hlavní komunikaci – uspořádání A (tyrkysová), B (ţlutá) 

Rozhledové pole je tvořeno na rychlost V = 90 km/h, typ vozidla 2, příčné 

uspořádání – a. 

Délky stran na uspořádání B jsou: Xb = 130 m; Yb = 35,0 m 

         Xc = 130 m; Yc = 35,0 m 

Délky stran na uspořádání A jsou: Xb = 180 m; Yb = 8,5 m 

         Xc = 160 m; Yc = 5,0 m 

V rozhledovém poli se nachází stromy a kamenný kříţ (Krucifix). Strom se 

nepovaţuje za pevnou překáţku v rozhledu, pokud jeho větve jsou nejméně 2 m nad 

úrovní příslušných rozhledových paprskŧ. V tomto případě by se musely větve buď 

osekat, nebo stromy pokácet. Kamenný kříţ (Krucifix) odstranit ani posunout nelze, 

z toho dŧvodu je navrţena na vedlejší komunikaci dopravní značka P06 (STŦJ, dej 

přednost v jízdě) viz. obr. níţe. 
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Obr. 200 Návrh dopravního značení na křiţovatce č. 9 

 

Obr. 201 Rozhledové pole na vedlejší komunikaci – uspořádání A (tyrkysová) a B (ţlutá) 

Pro pravé rozhledové pole na vedlejší komunikaci byla vypočtena mezní rychlost 

Vm =75 km/h. Na mezní rychlost bylo zakresleno rozhledové pole Xb = 140,0 m a Yb = 

8,5 m pro uspořádání A a pro uspořádání B jsou zakresleny strany Xb =108,0 m a Yb = 

35,0 m.  

Pro levé rozhledové pole na vedlejší komunikaci byla převzata návrhová rychlost 

směrového oblouku v křiţovatce Vk = 30 km/h dle tab. 27 ČSN 73 6102. Rychlost je 

sníţena z dŧvodu přijíţdějící vozidla z levé strany, které právě odbočilo z hlavní 

komunikace, vozidlo na 50 m nedosáhne velké rychlosti. Na tuhle rychlost bylo 

zakresleno rozhledové pole Xc = 35,0 m a Yc = 5,0 m pro uspořádání A a pro 

uspořádání B jsou zakresleny strany Xc = 40,0 m a Yc = 35,0 m. 

Autobusové zastávky jsou navrţeny, tak aby nezasahovaly do rozhledového pole. 

V rozhledovém poli nebudou ţádné pevné překáţky ani vysázené stromy.  
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3.4 ÚSEK 11  

 

Obr. 202 Lokalita křiţovatky č. 11 (mapy.cz, 2017) 

KOLIZNÍ DIAGRAM 

 

Obr. 203 Kolizní diagramy na křiţovatce č. 11 

3.4.1 PROVĚŘENÍ DOSTUPNÝCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH CHARAKTERISTIK 

Rychlost vozidel nebyla na posuzované křiţovatce měřena, ale během provádění 

bezpečnostní inspekce bylo zjevné, ţe vozidla na hlavní komunikaci jezdí na hranici 

maximálně dovolené rychlosti a více. Na hlavní komunikaci je dovolená rychlost 90 

km/h. Na vedlejší komunikaci je před křiţovatkou sníţena rychlost na 20 km/h. 

Intenzita vozidel na hlavní komunikaci je 2 447 voz/den z toho je 153 voz/den 

těţkých nákladních vozidel, coţ odpovídá podílu 6,25 %. Intenzita vozidel na vedlejší 

komunikaci je 988 voz/den. Intenzita netvoří bezpečnostní riziko, jelikoţ se 

v bezpečných a přehledných místech mimo křiţovatku dá předjíţdět. 

 Intenzita dopravy byla převzata ze sčítání dopravy ŘSD z roku 2016. 
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3.4.2 PROVĚŘENÍ ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU KOMUNIKACE 

Šířka zpevnění hlavní komunikace je 6,0 m a šířka zpevnění vedlejší komunikace je 

7,0 m. Vedlejší komunikace je širší jak hlavní komunikace, coţ mŧţe v řidiči budit 

dojem psychologické přednosti v jízdě. 

 

Obr. 204 Situace širších vztahŧ na křiţovatce na křiţovatce č. 11 (mapy.cz, 2014) 

Riziko č. 1: Neuposlechnutí rozkazu Stůj, dej přednost v jízdě 

Vedlejší komunikace pŧsobí komfortněji neţ hlavní komunikace. 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Vloţení dělícího ostrŧvku pro usměrnění 

provozu a rychlosti dle nákresu s dopravními 

značkami Z5b a C4a. 

Vyznačení vodorovného značení V 18 

(optickou psychologickou brzda) 

 

 

Dělící ostrŧvek slouţí pro fyzické a optické oddělení a usměrnění dopravních 

proudŧ na křiţovatkách, k upozornění na vedlejší komunikace pro uţivatele hlavní 

komunikace, k přerušení dojmu pokračování vedlejší komunikace, zpomalení příjezdu 

k hlavní komunikaci a k omezení vzniku chybných manévrŧ, coţ bude pro posuzovanou 

křiţovatku dŧleţitý krok k eliminaci dopravních nehod. 



164 

3.4.3 POSOUZENÍ SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO VEDENÍ 

 

Obr. 205 Směrové vedení silnic na křiţovatce č. 11 (mapy.cz, 2014) 

Hlavní komunikace je tvořena dvěma směrovými oblouky a přímou, kde se kříţí 

s vedlejší komunikací. Větev D je navrţena po celé své délce v přímé a větev B je 

tvořena přímou a jedním směrovým obloukem o velkém poloměru, tento oblouk nejde 

téměř rozpoznat. Z toho plyne, ţe vedlejší komunikace je vedena celá v přímé, coţ 

mŧţe opět budit dojem psychologické přednosti v jízdě. 

Výškové vedení větve A je 0 %, větev směrem ke křiţovatce nestoupá ani neklesá. 

Výškové vedení větve B je 1,4 %, větev směrem ke křiţovatce mírně klesá. Výškové 

vedení větve C je 1,0 %, větev směrem ke křiţovatce mírně stoupá. Výškové vedení 

větve D je 1,3 %, větev směrem ke křiţovatce téţ mírně stoupá. O křiţovatce se dá 

prakticky říci, ţe je v rovině. 
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Rozhledové pole z větve D je tvořené na rychlost V = 90 km/h; typ vozidla 2; příčné 

uspořádání – a. 

 

Obr. 206 Zobrazení rozhledu na křiţovatce č. 11 zleva 

Rozhled z větve D: v levém rozhledovém poli se nacházejí stromy a v pravém 

rozhledovém poli se nachází val (násep zeminy podélného tvaru) podél větve C, který je 

vysoký cca 2 m. 

Délky stran na uspořádání B jsou: Xb = 130 m; Yb = 35,0 m 

         Xc = 130 m; Yc = 35,0 m 

Délky stran na uspořádání A jsou: Xb = 180 m; Yb = 8,5 m 

         Xc = 160 m; Yc = 5,0 m 
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Rozhled z větve B: v levém poli se nachází opět vysoký val, v pravém poli se 

nenachází ţádná překáţka. 

 

Obr. 207 Zobrazení rozhledu na křiţovatce č. 11 zprava 

Délky stran na uspořádání B jsou: Xb = 130 m; Yb = 35,0 m 

         Xc = 130 m; Yc = 35,0 m 

Délky stran na uspořádání A jsou: Xb = 180 m; Yb = 8,5 m 

         Xc = 160 m; Yc = 5,0 m 
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Délka strany rozhledového pole X měřená v ose přilehlého protisměrného jízdního 

pruhu je rovna 80 % hodnoty Xb (dle tab. 19; ČSN 73 6101), při rychlosti V = 90 km/h 

a hodnotě strany trojúhelníku Xb = 180 m vychází hodnota X = 144 m. Tahle hodnota je 

menší jak hodnota Dz (rozhled pro předjíţdění). 

 

Obr. 208 Rozhledové pole pro levé odbočení na křiţovatce č. 11 

Rozhled pro odbočení vlevo z větve A do větve B je omezen opět vysokým valem, 

rozhled pro odbočení vlevo z větve C do větve D je bez omezení.  

Riziko č. 2: Vysoký val bránící v rozhledu 

V rozhledovém poli je umístěn vysoký val na větvi C. 

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Odvezení valu na zemní skládku vzdálenou 

1,0 km. A urovnání terénu. 
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3.4.4 POSOUZENÍ USPOŘÁDÁNÍ KŘIŽOVATKY, POHYBŮ VOZIDEL V KŘIŽOVATCE 
A SJEZDŮ 

 

Obr. 209 Zobrazení sjezdŧ na úseku č. 11 (mapy.cz, 2014) 

V okolí posuzované křiţovatky se nachází celkem 4 sjezdy z přilehlých polí. Ani 

jeden sjezd není označen červenými směrovými sloupky Z11g. První sjezd se nachází 

na větvi D po pravé straně směrem k posuzované křiţovatce, je cca 40,0 m vzdálen od 

křiţovatky, tudíţ rozhledové poměry jsou vyhovující. Taktéţ sjezd č. 2 má vyhovující 

rozhledové poměry, je vytvořen naproti sjezdu č. 1 na větvi D. Sjezd č. 3, je vytvořen na 

větvi B po levé straně směrem k posuzované křiţovatce, je cca 48,0 m vzdálen od 

křiţovatky, taktéţ rozhledové poměry jsou vyhovující. Sjezd č. 4 se nachází na větvi D 

naproti 3. sjezdu. Tento sjezd je vzdálen cca 48 m od křiţovatky a jeho rozhledové 

poměry jsou vyhovující. 

 

Obr. 210 Pohled na rozhledy ze sjezdŧ na křiţovatce č. 11 

Pravé rozhledové pole na sjezdech je vytvořeno pomocí trojúhelníkŧ o stranách Xb 

= 120,0 m a Yb = 5,0 m podle ČSN 73 6109 (projektování polních cest) na rychlost V = 

90 km/h. Levé rozhledové pole je uvaţováno na rychlost V = 50 km/h, jelikoţ vozidlo, 
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které odbočí z hlavní komunikace, nezrychlí víc, neţ je uvaţováno. Rozhledové pole je 

tedy vytvořeno o stranách Xc = 40,0 m a Yb = 5,0 m. 

  

Obr. 211 Pohled na sjezd č. 1 na křiţovatce č. 11 

 

Obr. 212 Pohled na sjezd č. 2 na křiţovatce č. 11 
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Riziko č. 3: Chybí označení sjezdu 

Sjezdy nejsou opatřeny červenými směrovými sloupky Z11g, které informují řidiče o připojení 

účelové komunikace. 

Závažnost rizika: Nízká 

Opatření: Doplnění červených směrových sloupkŧ 

Z11g. 

 

3.4.5 POSUZENÍ STAVU VOZOVKY A KRAJNIC 

Povrch vozovky na vedlejší komunikaci je horší jak na hlavní komunikaci, vykazuje 

velké poruchy, jako jsou časté trhliny (podélné, příčné, rozvětvené, úzké, široké), 

výtluky, kaverny, časté záplaty. Ztráta protismykových vlastností vlivem ztráty 

makrotextury - výstup asfaltového pojiva na povrch vozovky. Na vozovce je patrná 

degradovaná krajnice. 

Na hlavní komunikaci není tolik trhlin jako na vedlejší komunikaci, spíše se 

konstrukce vozovky potýká se ztrátou makrotextury a degradovanou krajnicí. 
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Obr. 213 Pohled na stav vozovky na křiţovatce č. 11  

Riziko č. 4: Nevyhovující stav vozovky 

Na vozovce posuzované křiţovatky je řada poruch a vad. 

Závažnost rizika: Vysoká 

Opatření: Výměna krytu vozovky. 

 

 

3.4.6 POSOUZENÍ PARKOVACÍCH A OSTAVNÝCH STÁNÍ 

Na posuzovaném úseku se nenachází ţádné parkovací ani odstavné stání. 

3.4.7 POSOUZENÍ SPRÁVNOSTI UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMUNIKACÍ, VČETNĚ SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO 
ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍHO K ŘÍZENÍ PROVOZU PRŮJEZDNÉHO ÚSEKU DÁLNIC 
A SILNIC 

Na větvích posuzované křiţovatky je osazeno poměrně dost dopravních značek. I 

přesto se zde stalo 16 dopravních nehod při neuposlechnutí příkazu dopravní značky 

P06 (Stŧj, dej přednost v jízdě). 
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Na hlavní komunikaci na větvi A, a na větvi C, je osazena dopravní značka P01, 

která upozorňuje na křiţovatku s vedlejší pozemní komunikací společně se dopravní 

značkou E2d, která zobrazuje tvar křiţovatky.  

Na vedlejší komunikaci na větvi B je osazena dopravní značka P04 (Dej přednost 

v jízdě) s dodatkovou dopravní značkou E03b (STOP – 100 m), poté je po cca 50 m 

osazena dopravní značka B20a (nejvyšší povolena rychlost), rychlost je zde sníţena na 

20 km/h a poslední dopravní značka je P06 (Stŧj, dej přednost v jízdě), která je osazena 

30 m před křiţovatkou. Na silnici je vyznačeno vodorovné dopravní značení V6b. 

Na vedlejší komunikaci na větvi D je 200 m od křiţovatky osazena dopravní 

značka, která informuje řidiče, ţe projíţdí úsekem častých dopravních nehod A22 (jiné 

nebezpečí), poté následuje značka P03 (konec hlavní komunikace), dále je osazená 

dopravní značka P04 (Dej přednost v jízdě) s dodatkovou dopravní značkou E03b 

(STOP – 100 m) a po 70 m je osazena dopravní značka P06 (Stŧj, dej přednost v jízdě) 

s retroreflexním ţlutozeleným fluorescenčním podkladem. Na silnici je vyznačeno 

vodorovné dopravní značení V6b. 

 

Obr. 214 Schéma dopravních značek v přímé blízkosti křiţovatky č. 11 
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Riziko č. 5: Chybí směrové sloupky 

Hlavní komunikace ani vedlejší komunikace není opatřena bílými směrovými sloupky Z11a a 

Z11b. 

Závažnost rizika: Nízká 

Opatření: Doplnění bílých směrových sloupkŧ Z11a a 

Z11b. 

 

 

3.4.8 POSOUZENÍ OSVĚTLENÍ 

Posuzovaný úsek se nachází v extravilánu, tudíţ zde není nutné aplikovat veřejné 

osvětlení. 

3.4.9 POSOUZENÍ PEVNÝCH PŘEKÁŽEK A APLIKACÍ PRVKŮ PASIVNÍ 
BEZPEČNOSTI 

Stromy a keře nejsou v přímé blízkosti křiţovatky. 

Jako nebezpečná pevná překáţka mŧţe být rozpadlý propustek a čelo propustku 

leţící na sjezdu č 1. Viz obr. níţe. 

 

Obr. 215 Pohled na rozpadlý propustek a čelo propustku na sjezdu č. 1 
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Riziko č. 6: Rozpadlé propustky jako pevná překážka 

Rozpadlé propustky nemá jiţ odvodňovací funkci. 

Závažnost rizika: Nízká 

Opatření: Odstranění trosek propustku a vybudování 

nových propustkŧ a čel. 

 

 

Také propustky vyústěné v nároţí křiţovatky mohou vést k havárii. Propustky jsou 

obnaţené hned za hranou silničního tělesa. Pokud řidič nemá dobrý odhad 

bezpečnostního odstupu při vjíţdění na hlavní komunikaci, mŧţe sjet ze silničního 

tělesa.  

 

Obr. 216 Pohled na propustek v nároţí křiţovatky č. 11 

Riziko č. 7: Obnažené propustky v nároží křižovatky 

Závažnost rizika: Nízká 

Opatření: Prodlouţení propustku a zasypání vrchní 

části vhodným materiálem, tak aby při sjetí 

kola vozidla mimo vozovku, nesjelo celé 

vozidlo do příkopu. 

 

 



175 

3.4.10 ZHODNOCENÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU A VIDITELNOSTI 
ZA RŮZNÝCH PODMÍNEK 

Mezi další účastníky silničního provozu patří téţ chodci a cyklisti. Pohyb chodcŧ je 

velmi malý. Pohyb cyklistŧ je 53 cyklo/den. Doposud se zde nestala ţádná nehoda 

spojená s chodci nebo s cyklisty. 

Za sníţení viditelnosti je bezpečnost účastníkŧ provozu zhoršena v okolí 

křiţovatky. Jízda za zhoršené viditelnosti a v noci mŧţe vést k dezorientaci účastníkŧ 

provozu. V noci je hlavně nepříjemná vedlejší komunikace, která je dlouhá a celá 

v přímém úseku, i při osazení dopravních značek řidič vozidla, musí jen předpokládat 

kdy se „objeví“ křiţovatka. Účastnící provozu mohou tohle riziko podceňovat zvýšením 

rychlosti a špatně odhadnout blíţící se křiţovatku, coţ mŧţe vést ke střetu. 

Riziko č. 8: Snížená viditelnost při zhoršených podmínek 

Závažnost rizika: Střední 

Opatření: Doplnění dopravních knoflíkŧ tzv. kočičích 

očí na nově vybudovaném dělícím ostrŧvku a 

v okolí křiţovatky. 

 

 

3.4.11 POSOUZENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ 

V posuzovaném úseku se nenachází ţádné ţelezniční přejezdy. 

3.4.12 POSOUZENÍ VLIVU PRACÍ NA KOMUNIKACI NA BEZPEČNOST SILNIČNÍHO 

PROVOZU 

Posudek není relevantní. 

3.4.13 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Posuzovaná křiţovatka č. 11 je silnice III/49016, kde bylo identifikováno 8 

nedostatkŧ na základě bezpečnostní inspekce. Ke kaţdému nedostatku bylo navrhnuté 

opatření k odstranění rizika nebo k eliminaci dopravních nehod. 
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Tab. 54 Výpis rizik a návrh opatření na úseku č. 11 

 POPIS RIZIKA ZÁVAŢNOST OPATŘENÍ 

1 Neuposlechnutí rozkazu 

Stŧj, dej přednost v jízdě 

Vysoká Vloţení dělícího ostrŧvku pro usměrnění 

provozu a rychlosti s dopravními 

značkami Z5b a C4a. 

Vyznačení vodorovného značení V 18 

(optickou psychologickou brzda) 

2 Vysoký val bránící v 

rozhledu 

Střední Odvezení valu na zemní skládku 

vzdálenou 1,0 km. A urovnání terénu. 

3 Chybí označení sjezdu Nízká Doplnění červených směrových sloupkŧ 

Z11g. 

4 Nevyhovující stav 

vozovky 

Vysoká Výměna krytu vozovky. 

5 Chybí směrové sloupky Nízká Doplnění bílých směrových sloupkŧ Z11a 

a Z11b. 

6 Rozpadlé propustky jako 

pevná překáţka 

Nízká Odstranění trosek propustku a vybudování 

nových propustkŧ a čel. 

7 Obnaţené propustky 

v nároţí křiţovatky 

Nízká Prodlouţení propustku a zasypání vrchní 

části vhodným materiálem, tak aby při 

sjetí kola vozidla mimo vozovku, nesjelo 

celé vozidlo do příkopu. 

8 Sníţená viditelnost při 

zhoršených podmínek 

Střední Doplnění dopravních knoflíkŧ tzv. 

kočičích očí na nově vybudovaném 

dělícím ostrŧvku a v okolí křiţovatky. 

Vlastní zdroj 
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Obr. 217 Schéma opatření na úseku č. 11 

Jako hlavní opatření na posuzované křiţovatce byly navrţeny dělící ostrŧvky 

s dopravními knoflíky pro usměrnění provozu a pro sníţení rychlosti byla navrţena 

optická psychologická brzda jako vodorovného značení V18. Dále byla navrţena úprava 

nároţí s poloměrem R = 9 m a R = 20 m a osazení směrových sloupkŧ pro plynulejší 

směrové vedení řidičŧ. 

 

Obr. 218 Detail zemního valu 

Pro zlepšení rozhledových poměrŧ je navrţeno odstranění zemního valu. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce byla bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách ve Zlínském kraji. 

Výběr úsekŧ vyšel z analýzy nehodovosti a porovnání jednotlivých úsekŧ mezi sebou 

dopravními ukazateli nehodovosti. Nejčastější druhem dopravní nehody 

v posuzovaných úsecích byla sráţka s jedoucím nekolejovým vozidlem či s pevnou 

překáţkou. Nejčastější hlavní příčina byla nepřiměřená rychlost stavu vozovky (náledí, 

výtluky, bahno) či dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání). 

První místo šetření bylo mezi obcemi Bílavsko a Bystřice pod Hostýnem na silnici 

II/438, další posuzovaný úsek je na silnici II/495 mezi městy Uherský Ostroh a 

Moravský písek, třetí místo šetření je křiţovatka za městem Kroměříţ směrem na 

Rataje, kde se kříţí silnice III/43215 – III/43216 – III/43217. Poslední místo šetření byla 

křiţovatka mezi obcemi Martinice – Ţeranovice (III/49016 – III/49017). 

Úsek 1 (II/495): 

Hlavním nedostatkem této komunikace je mostek, který je v údolnicovém (vydutém) 

oblouku a zároveň ve směrovém oblouku. Při prŧjezdu tímto obloukem je limitující 

šířka komunikace, kterou zuţuje zábradlí po obou stranách. 

Jako hlavní opatření je navrţeno zdviţení nivelety přes kritický mostek pomocí násypu, 

rozšíření komunikace ve směrovém oblouku a osazení svodidel. 

Úsek 7 (II/495): 

Hlavním nedostatkem tohoto úseku je směrových oblouk se ztrátou protismykových 

vlastností a se špatnými rozhledovými poměry. Po celém úseku jsou podél komunikace 

v přímé blízkosti stromy posuzované jako pevné překáţky, které figurovaly v mnoha 

dopravních nehodách. 

Jako hlavní opatření je navrţeno pokácení stromŧ v rozhledovém poli, rozšíření 

komunikace ve směrovém oblouku, osazení svodidel a opatření krytu vozovky 

protismykovým systémem. 
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Křiţovatka 9 (III/43215 – III/43216 – III/43217): 

Posuzovaná křiţovatka je konstruována jako křiţovatka hvězdicového typu. Hlavním 

nedostatkem je nepřehlednost křiţovatky a velká kolizní plocha. 

Jako hlavní opatření je navrţena přestavba křiţovatky z hvězdicového typu na dvě 

stykové křiţovatky. 

Křiţovatka 11 (III/49016 – III/49017): 

Na této křiţovatce jsou uváděny všechny dopravní nehody, jako neuposlechnutí rozkazu 

značky STŦJ, dej přednost v jízdě. Přičemţ křiţovatka je moc dobře značena. 

Jako opatření bylo navrhnuto vloţení dělícího ostrŧvku pro usměrnění provozu na 

vedlejších komunikacích. A dostatečné rozhledové podmínky. 

Všeobecně se dá konstatovat, ţe ve většině případŧ byl hlavní problém ve směrovém či 

výškovým vedení trasy a v rozhledových poměrech. 

Uţitím navrhnutých opatření dojde ke zvýšení bezpečnosti komunikace, co je hlavním 

záměrem bezpečnostní inspekce a mé diplomové práce. 
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