
   



 

  



 
  



 
  



 

Abstrakt (vzor) 

Tato diplomová práce analyzuje kritická místa na silnici I/11 v okrese Frýdek – Místek 

v úseku Ropice – Bystřice. Cílem práce je navrhnout organizační a stavebně technická 

opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na vybraných 

nebezpečných místech této silnice. Navrhovaná opatření jsou volena tak, aby mohla být 

využitá v praxi. 

 

Abstract 

This master thesis analyses the critical places on the road I/11 in the Frydek-Mistek 

region in the stretch Ropice-Bystrice. The aim of this master thesis is to suggest the 

organization and building arrangements, which raise the safety of the traffic in the chosen 

dangerous places. The suggested arrangemetns are chosen so that they could be used in 

pratice. 
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1  ÚVOD  

Silniční doprava zaznamenává nejen v naší republice prudký vzestup, který s sebou 

přináší mnoho pozitivních, ale i negativních průvodních jevů. Mezi pozitiva bývá řazena 

zvýšená mobilita obyvatelstva, zvýšená výměna zboží a tím i růst ekonomických ukazatelů. 

Mezi negativní aspekty patří zejména zátěž životního prostředí, vysoká spotřeba 

neobnovitelných zdrojů a v neposlední řadě výrazná nehodovost. Stovky mrtvých a tisíce 

zraněných lidí při dopravních nehodách jsou toho každoročně dokladem.  

Povinností odborné veřejnosti je zvrátit tento neblahý vývoj. I když je zřejmé, že 

většinu nehod mají v důsledku nevhodného a chybujícího chování na svědomí sami účastníci 

silničního provozu, je zapotřebí se zamýšlet a konat opatření i z hlediska zkvalitňování 

silničních komunikací. Doposud platící názor, že téměř vším je vinný řidič je třeba 

přehodnotit. Všem účastníkům silničního provozu je třeba nabídnout takové podmínky, které 

jsou adekvátní dané dopravní situaci, minimalizovat možnost chybného konání. 

Identifikace a řešení míst častých dopravních nehod může pomoci nejenom ke snížení 

nehodovosti na vybraném silničním úseku, ale také ke zlepšení dostupnosti cílových míst 

i pro jiné účastníky silničního provozu (např. cyklisté, chodci). Vhodné navržení uspořádání 

komunikace a blízkého prostoru může přispět ke zvýšení pasivní bezpečnosti všech účastníků 

silničního provozu.  

Snížení dopravní nehodovosti v místech častých dopravních nehod je velmi často 

možné dosáhnout i jednoduchými nízkonákladovými opatřeními.  
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2  CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zmapovat současnou situaci na silnici I/11, která je 

zařazená do evropské sítě mezinárodních silnic a je hlavním tahem na Slovensko směrem od 

Ostravy. Cílem práce je rovněž navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která 

povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na vybraných nebezpečných místech 

v úseku mezi obcí Ropice a městem Třinec. Navrhovaná opatření budou volena tak, aby 

mohla být využita v praxi, tedy budou hledána taková řešení, která jsou ekonomicky přijatelná 

a časově nenáročná. 

Tato práce naopak není komplexním zmapováním problematiky řešení míst častých 

dopravních nehod, netvoří přehled statistik nehodovosti na silnici I/11 ani nevytváří technické 

dokumentace navrhovaného řešení. 
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3  INFORMAČNÍ ZDROJE 

Pro získání přehledu o zásadách bezpečného utváření komunikací, prvcích pasivní 

bezpečnosti a identifikaci míst častých dopravních nehod, bude použita hlavně odborná 

literatura vydaná Centrem dopravního výzkumu. Dále bude čerpáno z odborných článků, 

příruček, letáků a statistik zveřejňovaných na internetových portálech Celostátního sčítání 

dopravy, Ministerstva dopravy ČR, Řízení silnic a dálnic ČR, Policie ČR, Autoklubu ČR 

a dalších. 

Pro zjištění nehodovosti na vybraném úseku bude použita jednotná dopravní vektorová 

mapa Ministerstva dopravy ČR, konkrétně úloha: statistika nehod v zadané lokalitě. Dále 

bude navázána spolupráce s odborem dopravy na  Městském úřadě v Třinci a zastupiteli 

města. 
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4  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této kapitole jsou uvedeny současné poznatky vztahující se k výstupu této 

diplomové práce. Snahou bylo uvést takové informace, které se přímo vztahují 

k navrhovaným řešením, a které jsou důležité k pochopení řešené problematiky. Nelze 

se na informace zde uvedené dívat jako na komplexní soubor informací řešené problematiky, 

protože téma je natolik široké a složité, že ho zde nebylo možné kompletně zahrnout. 

4.1 IDENTIFIKACE A ŘEŠENÍ MÍST ČASTÝCH DOPRAVNÍCH 

NEHOD 

V první část této kapitoly je věnována dopravním nehodám a přehledu jejich počtu 

v rámci České republiky. Nehody je třeba posuzovat v souvislosti s místem, ve kterém 

k dopravním nehodám dochází, a proto je dále řešena identifikace míst dopravních nehod 

a návrhy opatření které by mohly nehodovost snížit. Na závěr kapitoly je upozorněno 

na nutnost realizovaná opatření sledovat a vyhodnocovat. 

4.1.1 Dopravní nehoda 

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

havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 

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

vozidla v pohybu.“ 
1
 

Evidence nehod pouze podle místa vzniku nám poukáže na nehodové místo, ale to 

není dostačující pro návrh řešení. Rozlišování nehod podle střetu vozidel (náraz zezadu, čelní 

srážka apod.) je důležité především pro analýzu příčin dopravních nehod a jejich eliminaci, 

což významně urychluje a zjednodušuje rozhodování o účinných opatřeních. 
2
 

4.1.2 Příčiny dopravních nehod 

„Rozsah příčin vzniku nehod může být neobyčejně široký. Abychom se v nich mohli 

orientovat, je zapotřebí příčiny nehod třídit a to podle různých hledisek či pohledů. Těmito 

hledisky mohou například být: 

                                                 

1 § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. 
2
 ANDRES, J., et al. Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. 2001. s. 5 
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 právní hledisko (doposud nejčastěji uváděné), kdy příčinami vzniku dopravních nehod 

mohou být některé z uvedených: 

 řidič (vesměs chybování řidiče) 

 špatný technický stav vozidla 

 špatný stav komunikace 

 kombinace všech výše uvedených 

 hledisko vlivu pozemní komunikace na vznik nehod 

 hledisko psychologických příčin vzniku nehod 

 jiná možná hlediska 

Pro objektivní posouzení a následné řešení míst častých dopravních nehod je zapotřebí 

nebrat ani jedno z uvedených hledisek samostatně a izolovaně. Každé z nich má svou 

vypovídací schopnost. Otázkou pouze zůstává, jak velkou váhu jednotlivým hlediskům 

přisoudit.“ 

V případě nehod, kde podle policejního a tudíž právního hlediska dochází k častému 

nedání přednosti v jízdě, je nutno zjistit, zda se v takovém případě nejedná o špatné  

stavebně - technické uspořádání křižovatky, které svádí řidiče k častému chybování. 

4.1.3 Statistika nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2011 
3
 

 

Tabulka 1 - nehodovost na pozemních komunikacích v ČR v roce 2011 

Od roku 1990 za jedenáct měsíců roku 2011 je:  

a) počet nehod druhý nejnižší (nejvíce nehod bylo v roce 1999 = 202 179 nehod, 

nejméně v roce 2009 = 67 961 nehod),  

b) počet usmrcených nejnižší (nejvíce bylo v roce 1994 = 1 296 osob),  

c) počet těžce zraněných druhý nejnižší (nejvíce bylo v roce 1997 = 6 156 osob, 

nejméně v roce 2010 = 2 678 osob),  

                                                 

3
 www.autoklub.cz: Autoklub České republiky [online]. 21.05.2012 [cit. 2012-05-21]. Statistika 

nehodovosti za leden až listopad 2011 
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d) počet lehce zraněných druhý nejnižší (nejvíce v roce 1996 = 28 900 osob, nejméně 

v roce 2010 = 20 105 osob),  

Vinící dopravních nehod dle statistiky policie ČR 
4
 

Právní posouzení příčin dopravních nehod, jež je povinna stanovit Policie ČR 

se obvykle provádí na místě dopravní nehody a vychází z porušení příslušného legislativního 

předpisu. Statistika dopravní nehodovosti v ČR za rok 2011 uvádí, že převažujícím viníkem 

dopravních nehod jsou řidiči motorových vozidel, viz Tabulka 2 - přehled viníků dopravních 

nehod v roce 2011. Na druhé straně závadě komunikace je přisouzen jen minimální podíl. 

 

Tabulka 2 - přehled viníků dopravních nehod v roce 2011 
5
 

Příčiny dopravních nehod dle statistiky policie ČR 
6
 

„Utváření dopravního prostoru významně ovlivňuje chování řidiče, způsob jeho jízdy 

a ve svém důsledku spoluvytváří vznik konfliktních situací, které mohou vést k dopravní 

nehodě. Je rovněž zřejmé, že veškerá navržená opatření související s úpravou dopravního 

prostoru by měla současně i intenzivně působit na jednání účastníků silničního provozu 

a v podstatě jim neumožnit provádět chybná rozhodnutí.  

Při analýze příčin dopravních nehod je třeba zjistit, proč řidič chyboval a zda na jeho 

chybné rozhodnutí měla vliv pozemní komunikace.“ 
7
 

                                                 

4
 ANDRES, J., et al. Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací. 2001. s. 3 

5
 www.autoklub.cz: Autoklub České republiky [online]. 21.05.2012 [cit. 2012-05-21]. Statistika 

nehodovosti za leden až listopad 2011 
6
 ANDRES, J., et al. Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací. 2001. s. 3-9 

7
 tamtéž. s. 4 
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Tabulka 3 – hlavní příčiny dopravních nehod řidičů motor. voz. v roce 2011 
8
 

Nepřiměřená rychlost vede s větší pravděpodobností ke vzniku dopravních nehod. 

Podílí se na tom vyšší nároky na soustředěnost řidičů, na technický stav vozidel a na stav 

pozemních komunikací. Při vyšší rychlosti jízdy se prodlužují brzdné dráhy vozidel 

a následky dopravních nehod jsou o to vážnější, o co vyšší jsou rychlosti, při kterých 

k nehodám dochází. 

Nepřiměřená rychlost dle statistiky Policie ČR se v roce 2011 podílela  

přibližně 19,5% na celkové dopravní nehodovosti, ale svými následky se řadila k těm  

nejtěžším = 249 smrcených osob (41,8%). 

Obecně lze konstatovat, že snížení rychlosti vede k poklesu počtu dopravních 

nehod a zejména ke snížení následků dopravních nehod. 

Nedání přednosti v jízdě patří k závažným přestupkům proti pravidlům silničního 

provozu. Děje se často na křižovatkách, ale je časté i na železničních přejezdech, 

při odbočování, vjíždění a vyjíždění z místa ležícího mimo komunikaci. 

Statistiky uvádějí, že v roce 2011 bylo nedání přednosti v jízdě příčinnou přibližně 

17,5% dopravních nehod. Vzhledem k tomu, že je obvykle provázeno nižšími rychlostmi 

zúčastněných vozidel, byly následky nehod méně závažné = 100 usmrcených osob (16,8%). 

Nesprávné předjíždění je jedním z nejsložitějších a tudíž i nejnebezpečnějších 

manévrů v silničním prostoru. Obecně je tedy zapotřebí snižovat počet předjížděcích manévrů 

a minimalizovat rizika při předjíždění. 

„Nesprávný způsob jízdy“ – takto Policie ČR většinou kvalifikuje širokou škálu 

jinak obtížně identifikovatelných příčin dopravních nehod. U těchto nehod je zapotřebí 

zvláště důkladně analyzovat související okolnosti. 

                                                 

8
 www.autoklub.cz: Autoklub České republiky [online]. 21.05.2012 [cit. 2012-05-21]. Statistika 

nehodovosti za leden až listopad 2011 
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Místa dopravních nehod dle statistiky policie ČR 

Původní názor na dopravní systém, jenž se rozšířil s rozvojem automobilizmu a jenž 

preferoval automobil, který měl projíždět ke svému cíli rychle, pohodlně a bez omezení, 

a který potlačoval další účastníky silničního provozu včetně chodců, byl mylný. Motorová 

doprava byla dosud chybně preferována na úkor dopravy nemotoristické, především pak na 

úkor chodců. Prosazování motoristické dopravy mělo za následek nevhodné chování řidičů 

v intravilánech, vnášení extravilánových prvků jízdy do intravilánu projevující se především 

vysokou rychlostí jízdy. Důsledkem byla zvýšená nehodovost na průjezdních úsecích silnic 

města a obcemi s vysokým podílem chodců, případně cyklistů. 

 

Tabulka 4 - místa nehod v roce 2011 
9
 

 

Tabulka 5 - nehody a usmrcení v roce 2011podle druhu komunikace 

Moravskoslezský kraj má třetí nejvyšší nehodovost v ČR za Hlavním městem Praha 

a Středočeským krajem. Počet nehod v roce 2011 dosáhl hodnoty 7 315 a při kterých 

zahynulo 62 osob. 

4.1.4 Ukazatele dopravní nehodovosti 
10

 

Pro účely porovnání nehodovosti z různých hledisek slouží řada ukazatelů. 

Vztáhneme-li počet nehod jen na délku úseku, obdržíme ukazatel hustoty nehod. Tento 

ukazatel je orientační hodnotou pro úsekově chápané riziko nehodovosti na určité 

                                                 

9
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komunikaci. Je vhodný např. k posuzování relativní bezpečnosti na určitém silničním tahu 

a kvantifikaci rozdílů, resp. porovnání jednotlivých úseků z hlediska bezpečnosti. 

tL

N
H


 0  (počet nehod / km komunikace a rok) 

Je možné nahradit absolutní počty osobních dopravních nehod N jinými parametry, 

např. počty usmrcených, těžce raněných, lehce raněných, počty vozidel na nehodách 

zúčastněných apod. a definovat odvozené ukazatele. 

Vyčíslení celospolečenských ztrát dopravních nehod  

„Náklady ztrát z nehodovosti na jednom nehodovém místě se vztáhnou na jeden rok. 

Touto orientační hodnotou společenských výdajů se odhaduje rentabilita dopravně 

bezpečnostních opatření, která byla pro sanaci příslušné nehodové lokality provedena.“ 
11

 

„Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010 v členění 

dle závažnosti dopravní nehody byla: 

 Ztráta v důsledku usmrcení 1 osoby celkem 17 644 586 Kč, 

 ztráta v důsledku těžkého zranění 1 osoby činí 4 863 336 Kč, 

 ztráta v důsledku lehkého zranění 1 osoby činí 668 170 Kč, 

 celková výše škod u nehod bez následků na zdraví (jen s hmotnou škodou) pak 

činí 270 618 Kč na 1 nehodu, 

 celkové ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010 

činí 57 193 938 564 Kč.“ 
12

 

4.1.5 Identifikace míst častých dopravních nehod  

K tomu, abychom správně posoudili všechny okolnosti vzniku dopravních nehod, 

je zapotřebí analyzovat a současně i třídit velké množství informací. Abychom mohli účinně 

snižovat dopravní nehodovost, je nejprve zapotřebí místa častých dopravních nehod 

na silniční síti s maximální přesností identifikovat (t.j. věcně a polohově popsat) a následně 

je i správně evidovat.
 13
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„Místa častých dopravních nehod (dále jen MČDN) mají být věcně a polohově 

popsány alespoň v tomto rozsahu: 

 zařazení typu nehod podle typologického katalogu dopravních nehod (TKDN) 

 popis umístění všech účastníků nehod (směr jízdy, natočení vozidel, délka a směr 

brzdných stop apod.) 

 stanovení okolností nehodového děje (počasí, denní doba apod.) 

 právní posouzení vzniku nehod (dle posouzení policie), doplňující informace 

 dopravně - inženýrské charakteristiky MČDN (intenzita, rychlost, rozhled apod.) 

 stavebně - technický stav MČDN (prostorové uspořádání, druh a kvalita povrchu 

vozovky, bezpečnostní zařízení, dopravní značení apod.) 

 následky DN 

 číslo a kategorie silnice (v extravilánu a menších obcích) 

 polohopis dle ulic (v případě měst a větších obcí) 

Podstatou metody identifikace míst častých dopravních nehod je rozdělení 

analyzovaných komunikací na úseky a vyhodnocování ukazatelů nehodovosti v každém 

z nich. Výběr úseků se řídí stavebními charakteristikami komunikací, jejich vybavením 

a charakteristikami provozu.“ 
14

 

Výběrové kritérium  

Prohlášení určitého místa nebo úseku pozemní komunikace za místo častých 

dopravních nehod vyplývá z hledání vztahů mezi dopravní nehodovostí a uspořádáním 

komunikace. Důležité je opakování dopravních nehod se stejnými nebo podobnými 

charakteristikami. Významné je rovněž stanovení pořadí naléhavosti řešení jednotlivých míst 

častých dopravních nehod. 
15

 

„Křižovatky nebo úseky o délkách až 250 m se posuzují jako místa častých 

dopravních nehod, jestliže se na nich staly: 

 nejméně 3 nehody s osobními následky za l rok nebo 

 nejméně 3 nehody s osobními následky stejného typu za 3 roky nebo 

 nejméně 5 nehod stejného typu za 1 rok 

                                                 

14
 ANDRES, J., et al. Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. 2001. s. 15 

15
 tamtéž. s. 14 



22 

Mají-li posuzované mezi křižovatkové úseky délku menší než 250 m, potom se jako 

směrodatná bere skutečná délka. Za nehody v křižovatce se považují nehody, které se 

přihodily blíže než 125 m od středu křižovatky.“ 
16

 

„Je třeba ještě podotknout, že při řešení míst častých dopravních nehod z hlediska 

pozemní komunikace pomíjíme okolnosti vzniku dopravních nehod, při kterých převládají 

pochybení řidiče (např. jízda pod vlivem alkoholu, nevěnování se řízení apod.), technická 

závada vozidla (např. defekt pneumatiky, závada brzdového systému apod.) a zaměřujeme 

svou pozornost na stav komunikace. Současně je ale zapotřebí uvést, že pominout řidiče zcela 

a beze zbytku nemůžeme, protože vliv komunikace na jeho jednání je zřejmý a v mnoha 

případech komunikace řidiče silně ovlivňuje.“ 
17

 

Otázka výběrového kritéria je natolik závažná a složitá, že je potřeba se ji 

věnovat dlouhodobě. 

Evidence nehodových míst  

„Kromě toho, že místa častých dopravních nehod je zapotřebí dobře identifikovat, 

je rovněž nutné celé soubory těchto míst dobře evidovat. Stávající statistika dopravní 

nehodovosti vedení Policejním prezídiem ČR a částečně i následná evidence nehodových 

lokalit vytvořena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jsou založeny především na právním 

hledisku příčin nehod. Pro potřeby dopravně bezpečnostní analýzy je však zapotřebí získat 

podstatně komplexnější přehled o příčinách nehod.“
 18

 

„Kvalita celé statistiky o dopravní nehodovosti je především závislá na kvalitě 

prvotních informací o každé nehodě. Veškeré další údaje statistik na všech úrovních jsou již 

údaji odvozenými.“ 
19

 

4.1.6 Řešení míst častých dopravních nehod  

„Je-li identifikováno místo častých dopravních nehod na silniční síti, mělo by jeho 

posouzení a následné řešení probíhat v podstatě v níže uvedených krocích (všechny kroky 
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není zapotřebí nutně provádět, pokud se během zpracování zjistí zřejmá příčina dopravních 

nehod).“ 
20

 

Analýza stávajícího stavu  

„Na počátku řešení míst častých dopravních nehod musí být provedena maximálně 

možná analýza stávajícího stavu. Až po dokonalém pochopení nehodového děje a zjištění jeho 

provázanosti s prostorovým uspořádáním místa může následovat návrh dopravné 

bezpečnostních opatření.  

V mnoha případech je ale již při prvotní obhlídce místa zřejmá příčina zvýšené 

nehodovosti a pak postačuje zjednodušená analýza k tomu, aby byla navržena 

a realizována dostatečně účinná dopravně bezpečnostní opatření.“ 
21

 

Zjednodušená analýza 
22

 

Prvním krokem zjednodušené (orientační) analýzy je získání základního obrazu 

o nehodách z hlediska jejich: 

 časového výskytu (denní či noční doba, kolísání v průběhu dne, týdne atd.), 

 druhu (nehody s motorovými vozidly, s nemotorovými vozidly, s chodci, 

s drážními vozidly, s cyklisty, nehody jednotlivých nebo více vozidel, charakter 

srážky - najetí zezadu, čelní nebo boční srážky, havárie, nárazy na překážku, 

kategorie zúčastněných vozidel - osobní, nákladní, autobusy, motocykly, atd.), 

 místa (koncentrace nehod do určitého bodu nebo naopak rozptyl nehod do delšího 

úseku, přímý úsek, směrový a výškový oblouk, zúžení, most, železniční přejezd, 

nebezpečné klesání anebo strmé stoupání apod.), 

 povětrnostních podmínek (sucho, déšť, mlha, sněžení, náledí, východ a západ 

slunce s možností oslnění atd.), 

 příčin (nepřiměřená rychlost, nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, 

nesprávný způsob jízdy, zavinění chodcem, cyklistou apod.). 

Je zapotřebí provést analýzu: 

 protokolů dopravních nehod, 
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 situačních schémat, 

 kolizních diagramů, tabulek ke kolizním diagramům, sestav dopravních nehod, 

 popisu a charakteristiky pozemní komunikace, 

 signálních plánu u křižovatek řízených SSZ 

 fotografické dokumentace, 

 aktuálních výsledků měření rychlostních charakteristik, 

 aktuálních výsledků dopravních sčítání 

 měření časových mezer mezi vozidly, 

Prohlídkou nehodového místa lze získat následující analytické informace: 

 subjektivní hodnocení dosahovaných rychlostí 

 intenzity dopravy, složení dopravního proudu 

 intenzity pěších proudů 

 nehodové stopy (brzdné stopy, stopy po smyku, úlomky skla, poškození vodicích 

zařízení, dopravních značek apod.) 

 viditelnost a rozlišitelnost (ve dne, v noci, za mokra) dopravních značek, návěstidel, 

vodorovného značení, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty…) 

 překážky a omezení bránící rozhledu (trvalá, dočasná) 

 světelné poměry, pravděpodobnost oslnění (sluncem, umělým osvětlením, 

reklamou) 

 zvláštnosti směrového vedení, atypické uspořádání přednosti v jízdě apod. 

 konflikty různých skupin účastníků silničního provozu ve vazbě na funkční využití 

komunikace 

Všechny výše uvedené kroky a postupy není třeba provádět, jestliže se ukáže, 

že návrh dopravně bezpečnostních opatření je již při první obhlídce zřejmý. 



25 

 

Obrázek 1 - postup analýzy dopravních nehod 

Zdroj: ANDRES, J., et al. Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. 2001. s. 18 
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4.1.7 Návrh opatření  

„Návrh dopravně - bezpečnostních opatření je stěžejním bodem řešení míst častých 

dopravních nehod. Obecně však platí, že méně je v tomto případě více. Znamená to, že návrh 

opatření musí být velmi uvážený, aby vzápětí nemuselo docházet k jeho radikálním změnám. 

Např. opatření typu změny přednosti v jízdě musí být prováděna velmi uváženě. 

Pokud návrh úprav míst častých dopravních nehod provádějí místní orgány, je účelné 

přizvat jak ve stadiu analýzy, tak i při zpracování návrhu opatření nezávislé odborníky. 

Zkušenosti při řešení míst častých dopravních nehod ukázaly, že jejich účast při řešení míst 

častých dopravních nehod přispívá k odhalení závad, které místní orgány přehlédly nebo 

nedocenily z důvodu rutinní znalosti problému. 

Stavební opatření 

 návrh zásadních stavebních úprav (například změna typu křižovatky, změna trasy 

silnice, rozšíření vozovky apod.), 

 návrh stavebních opatření menšího rozsahu (například instalace svodidla, instalace 

zábradlí, vybudování středního dělícího pásu, instalace závor na železničních 

přejezdech apod.), 

 návrh stavebních úprav minimálního rozsahu. (například odstranění nebo naopak 

osázení zeleně, instalace zrcadla apod.). 

Dopravně - organizační opatření 

 opatření organizace dopravy (například zjednosměrnění komunikace, zákaz vjezdu, 

zákaz vjezdu některým vozidlům, změny přednosti v jízdě apod.), 

 užití světelně signalizačního zařízení, 

 úpravy dopravního značení.“ 
23

 

4.1.8 Sledování účinnosti realizovaných opatření 

„Všechna místa častých dopravních nehod, na nichž byla aplikována  

dopravně - bezpečnostní opatření, musí být nadále sledována a vyhodnocována. Jejich 

vyhodnocení má sloužit ke zjištění účinnosti a ovlivní jejich další užití při řešení dalších míst. 

K tomu slouží: 
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 statistika dopravní nehodovosti, 

 porovnání statistiky před a po realizaci dopravně - bezpečnostních opatření, 

 periodické ověřování a kontrola účinnosti opatření, 

 doporučení pro aplikaci poznatků při řešení dalších míst častých dopravních 

nehod.“ 
24

 

4.1.9 Ekonomická zhodnocení realizovaných opatření  

„Tam, kde je to možné, je zapotřebí vyčíslit ekonomický dopad navržených  

dopravně - bezpečnostních opatření. Vzhledem k tomu, že lze vyčíslit veškeré škody 

způsobené dopravními nehodami daného místa častých dopravních nehod a většinou lze 

vyčíslit i ekonomickou náročnost navržených opatření, je možné jednoduchou cestou získat 

tzv. návratnost opatření. K tomu slouží: 

 vyčíslení škod vzniklých v důsledku dopravní nehodovosti (včetně úmrtí, těžce 

a lehce zraněných) před a po realizaci dopravně - bezpečnostních opatření, 

 vyjádření ekonomické náročnosti realizovaných dopravně - bezpečnostních 

opatření a porovnání úspory škod z dopravní nehodovosti před a po realizaci 

opatření.“ 
25

 

4.2 PASIVNÍ BEZPEČNOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  

„Lidská chyba či technická závada jsou i nadále nejčastější příčinou nehod, při které 

vozidlo opouští silniční komunikaci. Progresivní vývoj zaznamenaný v posledních 

desetiletích v oblasti pasivní bezpečnosti vozidel umožnil do značné míry eliminovat 

závažnost následků těchto nehod, ovšem ani pasivní bezpečnost vozidel není všemocná 

a k další eliminaci je nutný komplexní přístup, zahrnující zvýšení pasivní bezpečnosti vlastní 

silniční komunikace.“ 
26

 

4.2.1 Úvod do problematiky  

„Silnice nejsou samostatným a nezávislým prvkem. Jsou součástí komplexního celku, 

který je tvořen přirozeným a zastavěným okolím, vozovkou, lidmi, vozidly, silniční sítí. 
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Taktéž bezpečnost silničního provozu je komplexním systémem. Každá dopravní nehoda je 

událostí s mnohočetnými příčinami. Nehoda vzniká narušením rovnováhy mezi třemi 

složkami systému ŘIDIČ - PROSTŘEDÍ - VOZIDLO.  

Uspořádání prostředí (samotné silnice i jejího bezprostředního okolí) má podle 

zahraničních výzkumů vliv na vznik více než 30% všech nehod. Bezpečné utváření 

pozemních komunikací a jejich okolí tedy nabízí značné možnosti pro snižování nehodovosti 

a zmírňování následků dopravních nehod.“ 
27

 

 

Obrázek 2 - faktory vzniku nehod 

Zdroj: JANATA, M., et al. Pasivní bezpečnost pozemních komunikací, zkušenosti z České republiky a ze 

zahraničí. 2007. s. 6 

Řidič 
28

 

Člověk je tvor omylný a chybující. Je nezbytné, aby návrh pozemní komunikace vzal 

tuto „slabost" v potaz a aby použité návrhové prvky mírnily následky chyb člověka - řidiče. 

Při návrhu komunikace se využívá koncept tzv. „návrhového jedince", což je fiktivní účastník 

provozu charakterizovaný fyziologickými a psychologickými vlastnostmi, které reprezentují 

většinu uživatelů. Návrh pozemní komunikace musí zohlednit to, že podoba silnice a jejího 

okolí ovlivňuje rozhodovací procesy účastníků provozu, což má značnou souvislost 

s bezpečností. 

Rozhodování řidičů lze rozdělit na tři úrovně: 

 strategické, 

 taktické, 
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 provozní. 

Na strategické úrovni se řidiči rozhodují o volbě cesty a dopravního prostředku. Tyto 

volby mohou být nepřímo ovlivňovány např. poskytováním aktuálních dopravních informací 

o podmínkách na dopravní síti a o alternativních možnostech trasy a druhu dopravy. 

Na taktické úrovni se řidiči rozhodují na základě aktuálních podmínek. Jedná 

se například o rozhodnutí změnit jízdní pruh, zahájit předjíždění a podobné jízdní manévry. 

Utváření pozemní komunikace by mělo v maximální možné míře tyto akce ulehčovat 

a poskytovat pro ně bezpečný prostor. Při návrhu komunikace by neměly být používány 

takové prvky, které matou a rozptylují řidiče. Primárním cílem návrhu komunikace je tvorba 

takového prostředí, které řidiče nesvádí k chybným manévrům. 

Na provozní úrovni provádí řidič převážně podvědomé (automatické) rozhodnutí 

(akcelerace, změna směru atd.). Při návrhu komunikace je důležité, aby na jednu stranu nebyl 

řidič přetížen, aby mu utváření komunikace a jejího okolí nekomplikovalo řízení, na druhou 

stranu by jej však mělo stimulovat a udržovat pozornost. 

Vozidlo  

„Jedním ze základních podkladů pro návrh pozemní komunikace je tzv. návrhové 

vozidlo. Návrhové vozidlo vykazuje řadu fyzických vlastností, které lze očekávat u vozidel 

využívajících navrhovanou pozemní komunikaci. Návrhové vozidlo stanovuje fyzické limity 

a rozměry návrhu.“ 
29

 

Pozemní komunikace a její okolí 

„Utváření a uspořádání pozemní komunikace musí přispívat k uniformitě, 

rozpoznatelnosti a srozumitelnosti trasy. Kromě čistě provozních požadavků musí mít návrh 

komunikace určitou úroveň kontinuity, což umožňuje řidiči předvídat, co ho čeká 

v následujících úsecích trasy. Toto je obzvláště důležitý bezpečnostní prvek, neboť ovlivňuje 

volbu rychlosti a určuje očekávání vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Kontinuita, 

rozpoznatelnost a srozumitelnost trasy je při návrhu pozemní komunikace kombinací 

následujících komponentů: 
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 návrhové prvky pozemní komunikace (poloměry směrových oblouků, příčný 

sklon…) 

 vybavení pozemní komunikace (bezpečnostní a záchytná zařízení, osvětlení, 

dopravní značení) 

 bezprostřední okolí trasy 

Cílem nejen dopravních inženýrů by mělo být vytvářet takové dopravní prostředí, 

které je srozumitelné a přátelské pro všechny jeho uživatele.“ 
30

 

4.2.2 Ekonomické vyčíslení nehodovosti na pozemních komunikacích 

Dopravní nehodovost kromě psychické újmy způsobuje značné ekonomické ztráty. 

Tyto újmy dopadají nejen na samotné účastníky nehody a jejich blízké, ale také na stát a státní 

rozpočet, a to formou ztrát na produkci, nákladů na vyšetřování nehod a soudní řízení, 

vyplácených vdovských a sirotčích důchodů, invalidních důchodů, atd. 

Výše ztrát v důsledku usmrcení a zranění člověka dle druhů následků dopravních 

nehod lze vyjádřit finančně. Subjektivní škody, mezi které patří bolest, utrpení, šok, ztráta 

naděje na dožití, ztráta životní pohody a obvyklého způsobu života, narušení rodiny a jiné, 

jsou nenahraditelné škody. 

Při analýze dopravních nehod a následnému vyčíslení celospolečenských ztrát lze dojít 

k jednoduchému závěru. Známe-li příčinu dopravních nehod a je-li evidentní opakovanost 

určité příčiny u vyššího množství nehod (existence tzv. nehodové lokality, neboli místa 

s vysokou koncentrací nehod s podobnými spolupůsobícími příčinami), je ekonomicky 

výhodné, vzhledem k výši vzniklé celospolečenské ztráty, tyto příčiny odstranit i přes 

počáteční vysoké náklady. To platí i o investicích do údržby a vysazování zeleně, údržby 

záchytných bezpečnostních zařízení (svodidel) včetně jejich osazování do míst, kde je to 

účelné. Veřejné prostředky jsou omezené a jejich systematické využití pro snižování 

nehodovosti je z dlouhodobého hlediska efektivní. 
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4.2.3 Princip pasivní bezpečnosti pozemních komunikací 

Pasivní bezpečnost pozemní komunikace chápeme v současnosti asi takto: pozemní 

komunikace - tedy vozovka, krajnice, vybavení komunikace včetně dopravního značení 

a dopravního zařízení, ochranné ostrůvky, mostní objekty, svahy, příkopy i nejbližší okolí má 

být uspořádáno takovým způsobem, aby přirozeně motivovalo řidiče k volbě optimální 

rychlosti a aby nejen řidiči, ale všichni účastníci provozu, měli dostatek informací o stavu 

komunikace i o všech aspektech provozu pro zajištění maximální možné úrovně bezpečnosti. 

Pro minimalizaci případných následků dopravních nehod je velice důležité, aby právě 

nejbližší okolí vozovky bylo uspořádáno takovým způsobem, že i případné opuštění vozovky 

během úhybného manévru umožní zpravidla postupné snížení rychlosti až zastavení vozidla 

bez rizika kolize s pevnou překážkou, či rizika převrácení a kutálení vozidla. 

4.3 MOŽNÁ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

„Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací systematicky popisují možnosti 

a způsoby řešení míst častých dopravních nehod. Současně zdůrazňují základní principy 

a prvky bezpečného utváření dopravního prostoru. Při jejich zpracování se vycházelo 

ze zkušeností z vyhodnocení existujících řešení míst s častým výskytem dopravních nehod 

a ze zahraničních poznatků.“ 
31

 

4.3.1 Průjezdní úseky silnic městy a obcemi 
32

 

Nejen z hlediska bezpečnosti provozu na místních komunikacích je třeba přehodnotit 

stávající pohled na funkci dopravního prostoru. Znamená to zrovnoprávnit na území obcí 

a měst motorovou dopravu s ostatními druhy doprav. Následující způsoby úprav dopravního 

prostoru místních komunikací by měly podstatně přispět ke zklidnění dopravy a ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu. 
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Obrázek 3 - utváření dopravního prostoru ve městech a obcích 

4.3.2 Křižovatky 
33

 

Typickým problémem silničních komunikací jsou místa, kde dochází ke křížení nebo 

spojení směrů pohybů vozidel, chodců a cyklistů, a tím ke kumulaci kolizních bodů 

na relativně malé ploše. Z toho vyplývá zvýšená možnost pochybení některého z účastníků 

silničního provozu a větší nebezpečí vzniku dopravní nehody, především na křižovatkách 

úrovňových. 

Každá křižovatka má své specifické uspořádání a z toho se odvíjející možné typické 

závady, které v závislosti na dopravním zatížení mohou iniciovat vznik dopravních nehod. 

Nehody na křižovatkách mají v naprosté většině dle policie jednu společnou příčinu – nedání 

přednosti v jízdě. To, že řidiči na křižovatkách nedávají přednost v jízdě, mohou často 

způsobovat následující důvody: 

 neviditelnost a nepřehlednost křižovatek, 

 nedostatečně včasná postřehnutelnost, malá zřetelnost a nedůslednost svislého 

i vodorovného dopravního značení, 

 nesrozumitelnost organizace dopravy na křižovatkách, 

 nedostatečné zajištění technické možnosti průjezdu všemi jízdními pruhy 

křižovatek, resp. jejich větvemi, 

 soulad faktické a psychologické přednosti v jízdě. 
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Zlepšení viditelnosti a přehlednosti křižovatek 

Základním předpokladem pro zajištění řádné viditelnosti a přehlednosti křižovatek 

je dostatečný rozhled pro všechny účastníky silničního provozu. Každá křižovatka musí být 

rovněž viditelná alespoň ze vzdálenosti rovnající se vzdálenosti pro zastavení vozidla. 

Na základě podrobného rozboru příčin vzniku dopravních nehod z pohledu 

rozhledových poměrů křižovatek vznikla následující doporučení: 

 pro stanovení rozhledových trojúhelníků na pozemních komunikacích se musí 

vycházet z návrhových rychlostí, 

 řádný rozhled na křižovatkách je třeba zajistit pro všechny účastníky silničního 

provozu, tedy i pro chodce a cyklisty, 

 umisťování obslužných dopravních zařízení (autobusových zastávek, parkovišť, 

čerpacích stanic pohonných hmot apod.) do rozhledových polí je zakázáno, 

 zajištění rozhledu znamená úpravy nebo odstranění všech překážek (zeleň, reklama, 

sloupy, zábradlí, svodidla apod.) z rozhledových trojúhelníků. 

 

Obrázek 4 -  rozhledové trojúhelníky v křižovatce 

Křižovatky je třeba navrhovat tak, aby omezení rozhledu nenastalo již z důvodu 

nevhodných kombinací návrhových prvků. Jedná se především o: 

 umisťování křižovatek mimo vnitřní strany směrových oblouků hlavních 

komunikací nebo bezprostředně za těmito oblouky, 

 umisťování křižovatek mimo vypuklá zaoblení nivelety, 

 dodržování homogenity stavebních uspořádání křižovatek v rámci jednoho 

silničního nebo dálničního tahu. 
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Svislé a vodorovné dopravního značení na křižovatkách 

Řádné svislé a vodorovné dopravní značení na křižovatkách a v jejich blízkostech 

je jedním ze základních předpokladů pro bezpečnost a plynulost provozu. Dopravní značení 

musí být vždy včas postřehnutelné, viditelné ve dne, v noci i při snížené viditelnosti (mlha, 

déšť, sněžení, svítání, soumrak) a srozumitelné. Toho lze docílit správným výběrem 

a umístěním dopravních značek. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu přispívá 

i jednoduché dopravní značení stejných či obdobných dopravních situací, především pak 

na jednom silničním tahu nebo v jedné oblasti sídelního útvaru. 

Dopravní značení je třeba vždy prověřit z pohledu: 

 zřetelnosti a srozumitelnosti navržené organizace dopravy, tj. viditelným 

a důsledným vyznačením tvaru křižovatky a způsobu jízdy křižovatkou, 

 správného umístění příslušných dopravních značek spolu se zajištěním jejich 

včasné postřehnutelnosti řidičem, 

 důsledného vodorovného dopravního značení, které má být v souladu s dopravním 

značením svislým, popřípadě jeho význam zdůrazňuje, 

 dokonalé informovanosti řidiče při zachování maximální jednoduchosti 

a dostatečné vzdálenosti před křižovatkou. 

Zvýšení srozumitelnosti organizace dopravy na křižovatkách 

Jednoznačnou srozumitelnost organizace dopravy na křižovatce je možno dosáhnout: 

 co nejjednodušším uspořádáním křižovatky, 

 usměrněním jednotlivých dopravních proudů (průběžných, odbočovacích, 

připojovacích), a to v co nejpříznivějších úhlech, včetně usměrnění pohybu chodců 

a cyklistů, 

 dostatečně viditelným, jednoznačně srozumitelným a včasným svislým 

i vodorovným dopravním značením, ze kterého pro řidiče vyplývá jasný způsob 

jízdy křižovatkou. 

 řadící a odbočovací pruhy při rekonstrukcích křižovatek ve stísněných poměrech 

v intravilánu zřizovat i za tu cenu, že nebudou dodrženy jejich minimální délky 

dle platných státních norem 

Soulad faktické a psychologické přednosti v jízdě 

Často se vyskytujícím záporným jevem na našich silnicích je nesoulad mezi předností 

v jízdě a stavebním uspořádáním křižovatky. V takovém případě mluvíme o nesouladu mezi 
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faktickou a psychologickou předností v jízdě. Dokladem mohou být mnohé křižovatky, 

jež získaly hanlivý přívlastek „křižovatky smrti". Tyto křižovatky jsou nebezpečné 

především pro řidiče vjíždějící do nich poprvé. Je zřejmé, že jediným řešením je tento 

nesoulad napravit. Obecně musí být v souladu faktická přednost v jízdě se stavebním 

uspořádáním křižovatky - tzn., že hlavní komunikace má nabízet podstatně vyšší komfort 

jízdy než komunikace vedlejší.  

Faktickou přednost lze zdůraznit tak, aby byla v souladu s předností psychologickou 

především: 

 komfortnějším šířkovým uspořádáním hlavní komunikace a jeho zachování pokud 

možno v celém jejím tahu, včetně způsobu připojení vedlejších komunikací, 

 zajištění homogenity a plynulosti průjezdu vozidel po hlavní komunikaci včetně 

všech křižovatek a to stejnou (stejným): 

 kategorií silnice nebo místní komunikace, 

 návrhovou rychlostí, 

 počtem jízdních pruhů, 

 rozsahem povolených křižovatkových pohybů, způsobem řízení dopravy 

(převedením pěších a cyklistů přes hlavní komunikaci), 

 situováním a návrhovou rychlostí větví křižovatek, 

 druhem, strukturou a barvou povrchu vozovky, 

 jasnou srozumitelností organizace dopravy na jednotlivých křižovatkách tahu 

hlavní komunikace s tím, že i případné usměrnění křižovatek má být provedeno 

stejným způsobem - optickým nebo fyzickým, 

 správným, jednotným, zřetelným a důsledným svislým i vodorovným dopravním 

značením, 

 potlačením významu vedlejších komunikací opatřeními ke snížení rychlosti, 

případně zřízením dopravních ostrůvků 

4.3.3 Směrové a výškové oblouky 
34

 

Na naší silniční síti je řada úseků, jež vznikly ještě v době, kdy byly mnohem menší 

intenzity dopravy, nižší jízdní rychlosti vozidel a které již neodpovídají současným platným 

normám. Úroveň prostorového řešení trasy, tj. jejího směrového a výškového vedení se odráží 
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i na vzniku tzv. nepřehledných míst. Při posuzování naléhavosti jejich odstraňování se nemá 

vycházet ze zařazení silnice do třídy, ale spíše z intenzity provozu a místních podmínek. 

Možná řešení eliminující negativní vliv nebezpečných směrových oblouků jsou 

následující: 

 zlepšení dopravního značení, instalace zrcadel nebo využití zeleně 

 budování středových ostrůvků a instalace svodidel 

 zvětšení poloměru směrového oblouku nebo šířky jízdních pásů, 

 terénní úpravy, 

 úprava příčného sklonu a povrchu vozovky 

4.3.4 Chodci a cyklisté 

Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky provozu, a tudíž potřebují ochranu před 

motorovými vozidly. Pěší doprava je přirozená, nutná a tudíž je potřeba v osídlených 

oblastech vytvářet soulad mezi motorovou a nemotorovou dopravou. K nehodě s chodci 

nejčastěji dochází při odbočování, předjíždění nebo objíždění překážky a sražení chodce 

jdoucího po krajnici komunikace. Cyklistická doprava by měla být brána jako rovnocenný 

druh dopravy. Nehody cyklistů s motorovými vozidly mají vážné následky a proto je potřeba 

na cyklistickou dopravu při řešení dopravního prostoru myslet a dopravní prostor ji také 

přizpůsobit. 

Místa kde se chodci nejčastěji vyskytují, je potřeba oddělit od prostoru ve kterém 

se pohybují motorová vozidla. V místech kde se vzájemné prostory chodců a vozidel kříží 

navrhnout jejich vhodné označení např. svislou dopravní značkou A11 v reflexním provedení 

a v závislosti na lokálních podmínkách přizpůsobit také rychlost vozidel, aby případné 

následky střetu s chodcem byly co nejnižší. Důležitým faktorem je taky viditelnost chodců 

i za snížené viditelnosti a proto je potřeba místa křížení chodců a vozidel dostatečně osvětlit.  

Při návrhu dopravního prostoru je potřeba dobře zvážit do kterých prostorů pohyb 

chodců usměrnit a k tomuto účelu vhodně využít středních dělících pásů, zábradlí, zelení 

apod. Musíme si ale dát pozor, aby se z těchto překážek nestaly clony, přes které řidiči chodce 

neuvidí. Toto platí hlavně v místech, kde se pohybují dětí. Měli bychom také myslet 

na speciální úpravy prostoru pro naše zdravotně postižené spoluobčany. 

Na chodníky a stezky pro cyklisty nesmíme zapomínat ani v extravilánu a chodci 

společně s cyklisty by neměli zapomínat na používání reflexních prvků a homologovaného 

osvětlení pro jejich lepší viditelnost jinými účastníky silničního provozu. Přesto, že utváření 
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prostoru pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů je poměrně finančně nenáročný, stále 

je v tomto směru mnoho nedostatků. 

4.3.5 Povrchy vozovek 
35

 

Kvalita povrchu vozovky je jednou ze základních podmínek pro bezpečnou jízdu. 

Povrchové vlastnosti vozovek spolupůsobí u většiny dopravních nehod. Povrch vozovek lze 

posuzovat podle protismykových vlastností podle nerovnosti povrchu. Protismykové 

vlastnosti vozovek je možno vyjádřit tzv. kluzkostí. 

Kluzkost povrchu vozovek 

Je jeden ze základních ukazatelů kvality povrchu vozovky, mající přímý vliv 

na bezpečnost provozu. Kluzkost povrchu vozovek je způsobená ztrátou drsnosti, ke které 

dochází vlivem pohybu povrchu pneumatiky při brzdění, akceleraci nebo změně směru.  

Zvýšená kluzkost povrchu vozovky může mít následující příčiny: 

 obrus, opotřebení 

 znečištěný povrch vozovky 

 klimatické podmínky 

 vodorovné dopravní značení, které má většinou špatné protismykové vlastnosti 

 vyjeté koleje 

Křižovatky a směrové oblouky 

Protismykové vlastnosti se většinou v blízkosti křižovatek zhoršují a to vlivem 

opakujícího se brzdění vozidel. V případech zvýšeného počtu nákladních vozidel a světelného 

signalizačního zařízení je vliv znatelnější. Ve směrových obloucích dochází ke zvýšenému 

namáhaní povrchu vozovky bočními smykovými silami v závislosti na poloměru oblouku 

a rychlosti projíždějících vozidel. 

Je proto potřeba udržovat povrch vozovky ve vyhovujícím stavu a používat 

vodorovné dopravní značení s dostatečnými adhezními vlastnostmi. Technologie údržby 

a oprav vozovek jsou již propracované a známé a hlavním důvodem jejich nedostatečného 

provádění je nedostatek finančních prostředků správců komunikací. 
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4.3.6 Dopravní značení 
36

 

Praktické zkušenosti z naší silniční sítě ukazují, že v dopravním značení pozemních 

komunikací je možno zaznamenat následující nedostatky: 

 velký počet svislých dopravních značek umístěných podél silnic na malé 

vzdálenosti 

 nevhodné kombinace, nebo velký počet dopravních značek umístěných na témže 

sloupku 

 nevhodné umístění, při kterém dochází k jejich zakrytí objekty nebo vzrostlou 

vegetací 

 „zapomenuté“ značky, které na daném místě již ztratily opodstatnění 

 výskyt značek, které nejsou v souladu s platnou vyhláškou 

Tyto uvedené nedostatky mohou mít za následek znevažovaní značek, které může vést 

až k jejich nerespektování. Z posledních výzkumů také vyplývá, že řidiči jezdí  

tzv. „po paměti“. Důležitost značek v souvislosti s bezpečnosti provozu nelze zpochybnit 

a jejich respektování může předejít dopravní nehodě. 

Stejné dopravní situace (křižovatky, zatáčky, přechody pro chodce, atd.) je nutno 

vyznačovat stejným způsobem. Dopravní značení musí být dobře viditelné a musí být 

rozvrženo tak, aby poskytovalo řidiči dostatečný časový prostor pro jeho rozhodnutí 

4.3.7 Zeleň a bezpečnost silničního prostoru 
37

 

Zeleň má řadu kladných vlastností, jež mohou být při koncipování dopravního 

prostoru dokonce velkým přínosem pro bezpečnost. Pozitivní funkcí zeleně v silničním 

provozu je: 

 optické vedení trasy a vliv na rychlost jízdy 

 ochrana keřovitým porostem proti vyjetí vozidla z pozemní komunikace, nebo jeho 

zpomalení při vyjetí 

 ochrana proti sesuvům půdy a pádům kamení 

 ochrana proti hluku 

Je potřeba ale také zmínit negativní působení zeleně v silničním provozu, jako např.: 

                                                 

36
 ANDRES, J., et al. Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací. 2001. s. 129-131 

37
 tamtéž. s. 135 a 136 
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 omezení rozhledu 

 zakrytí svislých dopravních značek 

 možnost nárazu do kmene stromu 
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5  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Z doposud analyzovaných míst častých dopravních nehod na silniční síti ČR vyplynul 

poznatek, že nejvhodnějším postupem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu je řešit 

nehodovost na souvislých silničních tazích. Izolované řešení jednotlivých nehodových míst 

může mít za následek nesourodost, či nehomogenitu silničního tahu. V případě kumulace míst 

častých dopravních nehod se mohou návrhy opatření na jednotlivých místech vzájemně 

ovlivňovat. Jedním z úseků, jenž vyžaduje urychlené řešení je úsek od obce Ropice po obci 

Bystřice na silnici I/11.  

Širší dopravní vztahy a intenzita dopravy  

Posuzovaný úsek silnice I/11, leží jihovýchodně od Českého Těšína při polské hranici, 

spojuje severní Moravu s hraničním přechodem na Slovensko přes Mosty u Jablunkova. Trasa 

silničního tahu prochází severovýchodně od CHKO Beskydy.  

 

Obrázek 5 - evropská síť mezinárodních silnic s vyznačením řešené lokality 

Zdroj: www.rsd.cz: Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21].  

Silnice a dálnice v ČR 2011. 

Silnice I/11 je hlavním tahem na Slovensko. Směrem z Polska po silnici S1 a od 

Ostravy po rychlostní silnici R48. Vozidla mířící od Frýdku Místku a průmyslové zóny 

v Nošovicích využívají jako alternativu také silnici I/68.  

Jak je vidět na Obrázek 6 dosahuje intenzita dopravy na silničním tahu I/11 až 14 

tis. voz. / 24 hod. Z tohoto počtu je až 1 500 těžkých nákladních vozidel. 
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Silnice I/11 dále obsluhuje  Třinecké Železárny a přilehlé území hlavně v okolí města 

Třinec. Např. po ukončení ranní směny v Třineckých železárnách vznikají dopravní zácpy 

tvořené zaměstnanci tohoto podniku, kteří ho opouštějí nebo přijíždějí na směnu odpolední. 

 

Obrázek 6 - krajská mapa intenzity dopravy 

Zdroj: www.rsd.cz: Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21].  

Celostátní sčítání dopravy 2010. 

Současná komunikace není na takový počet vozidel projektována a její technické 

parametry nevyhovují tak vysoké intenzitě dopravy. Silniční tah I/11 je řešen v délce  

cca 16 km od obce Ropice po obec Hrádek. Obcí Hrádek byl v roce 2011 dokončen průtah, 

na který navazuje obchvat Jablunkova dokončený v roce 2008. Situace v městě Jablunkov se 

po vybudování obchvatu výrazně zlepšila a je důkazem potřebnosti ve výstavbě pokračovat. 

Bohužel plánované termíny zahájení výstavby rychlostní silnice popsané 

 v kapitole 5.1, se opět odložily a nejbližší možný termín zahájení stavby je v roce 2013. 

Vzhledem k dosavadnímu vývoji se ale tento termín jeví jako velice optimistický.  

Již současná situace je velice špatná a v případě dalšího růstu intenzity dopravy 

na silničním tahu I/11, který se dá vzhledem k neustálému zvyšování počtu vozidel 

předpokládat, bude situace brzy kritická! 
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5.1 PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA 

Vzhledem k vysoké intenzitě dopravy je jediné smysluplné řešení vybudování nové 

rychlostní komunikace, na kterou by se přesunula tranzitní doprava směřující na Slovensko 

od Ostravy a z Polska. Vybudování nové rychlostní silnice I/68 v úseku Třanovice – Nebory 

a silnice I/11 v úseku Nebory – Hrádek, bude definitivní řešení propojení rychlostní silnice 

R48 se Slovenskou republikou. 

Nutnost vybudování přeložky stávající trasy vyplývá i z nevyhovujících parametrů 

současného šířkového uspořádání a směrového, výškového vedení trasy. Dopravou 

je ohrožována bezpečnost obyvatel obcí a vlivem hluku a exhalací i jejich zdraví. Všechny 

tyto nepříznivé faktory se zároveň negativně promítají v čase stráveném neplynulou jízdou 

nebo v kolonách a na spotřebě pohonných hmot, což má zároveň spojitost se zhoršujícím 

se životním prostředí. 

5.1.1 Silnice I/68, plánovaný úsek Třanovice – Nebory 

Silnice I/68 je v současnosti zatěžovaná tranzitní dopravou směřující na Slovensko 

od Ostravy, Frýdku Místku a průmyslové zóny v Nošovicích, kde sídlí výrobní linka 

automobilky Hyundai. Je alternativou k silnici I/11 v úseku Ropice – Nebory, která je navíc 

zatížena tranzitní dopravou z Polska a Třineckých železáren směrem na Slovensko a zpět. 

 

Obrázek 7 - plánovaná úsek přeložky silnice I/68 Třanovice – Nebory 

Zdroj: www.rsd.cz: Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21].  

Silnice I/68 Třanovice - Nebory 
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V úseku mezi Třanovicemi a Nebory bude tvořit silnice I/68 významnou spojnici 

rychlostní silnice R48 a silnice I/11. Bohužel vydaní stavebního povelení se očekává 

až v průběhu roku 2013 a dokončení stavby je prozatím v nedohlednu. 

5.1.2 Silnice I/11, plánovaný úsek Nebory – Oldrichovice - Bystrice 

Stávající silnice I/11 prochází v předmětné trase zastavěným územím obce Nebory 

a Oldřichovice severně od CHKO Beskydy. Z tohoto pohledu je nejkritičtější situace v obci 

Nebory, kde ve stoupání od vodního toku Neborůvka dochází často k dopravním kolapsům 

(zejména v zimních měsících). Za vrcholem stoupání je úrovňová křižovatka, která nemá 

dostatečnou plochu pro vybudování odbočovacích pruhů a bezprostředně za křižovatkou 

sousedí se silnici I/11 základní a mateřská škola. Před tímto stoupáním se spojuje silnice I/68 

se silnici I/11 a intenzita dopravy zhoustne směrem na Slovensko až na 14 tis. vozidel/24 hod. 

Dále směrem na Slovensko prochází současná trasa okrajovou části obce Oldřichovice. Nová 

trasa bude obec Oldřichovice protínat a přiblíží se ještě více CHKO Beskydy. Napojení 

na město Třinec bude řešeno prodloužení silnice 476 a pro napojení na stávající silnicí I/11 

je vybudován kruhový objezd. 

 

 

Obrázek 8 - plánovaný úsek přeložky silnice I/11 Nebory – Oldřichovice 

Zdroj: www.rsd.cz: Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21].  

Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice. 



44 

5.1.3 Silnice I/11, plánovaný úsek Oldrichovice – Bystřice  

Stávající silnice I/11 prochází zastavěným územím okrajové části města Třince a obcí 

Vendryně. Z hlediska dopravní funkce je komunikace využívána kromě tranzitní dopravy 

k přímé obsluze přilehlého území. Na celém úseku jsou četné sjezdy na přilehlé pozemky 

a vjezdy do objektů. Nejhorší situace je na křižovatce se ulicí Jablunkovská v Třinci, po které 

opouští město zaměstnanci Třineckých železáren směrem na Jablunkov. Kolem 14:00 hodin 

(končí ranní směna v TŽ) dochází k dopravním kolapsům a tvoří se až kilometrové kolony. 

Stávající silnice I/11 také odděluje okrajovou část města Třinec Kamionka, ve které je hustá 

zástavba rodinných domů. Problém je hlavně s dětmi, které se potřebují dostat k základní 

a mateřské škole a musejí silnici I/11 překonat. V roce 2011 byla vybudována světelná 

křižovatka, ta ovšem nerespektuje volené trasy chodců a ti silnici často překonávají 

v neoznačených místech. Děti v případě použití světelné křižovatka musejí v součtu překonat 

další min. dvě frekventované komunikace. Chodci jsou špatně odděleni od stávající silnice 

také v centru obce Vendryně. 

 

 

Obrázek 9 - plánovaný úsek přeložky silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice  

Zdroj: www.rsd.cz: Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21].  

Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice. 
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5.2 REALIZOVANÉ STAVBY OD ROKU 2008 

Od roku 2008 došlo k výstavbě nových úseků silnice I/11 což zásadně přispělo 

ke zlepšení situace a prokazuje to nutnost ve výstavbě pokračovat. Jedná se o dvě stavby  

a to obchvat Jablunkova z roku 2008 a průtah Hrádkem, který byl dokončen v roce 2011.  

5.2.1 Silnice I/11 Jablunkov - obchvat z roku 2008 

Stavba I/11 Jablunkov – obchvat byla jednou z etap výstavby silnice I/11, která 

odklání dopravu mimo sídelní útvary Návsí a Jablunkov. Směrem na Slovensko navazuje 

na dostavěný úsek „Silnice I/11 Mosty u Jablunkova – obchvat“ a směrem na Český Těšín 

se počítalo s napojením úseku „Silnice I/11 Hrádek – průtah“, který byl dokončen v roce 2011 

a je popsán v kapitole 5.2.2. 

 

Obrázek 10 – Jablunkov – obchvat silnice I/11 

Zdroj: www.rsd.cz: Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21].  

Silnice I/11 Jablunkov - obchvat. 
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Z hlediska vlivu stavby a jejího provozu na 

zdraví a bezpečnost obyvatel lze jasně konstatovat, že 

ve srovnání s předešlým stavem se situace pro většinu 

dotčených obyvatel výrazně zlepšila. 
38

 

Doposud byla stávající silnice vedena 

zastavěnou částí obce Návsí a města Jablunkov. 

Obyvatelé byli silně obtěžováni hlukem a emisemi. 

Ve stavbě jsou aplikována nápravná opatření pro snížení vlivů stavby a jejího provozu na 

životní prostředí. Například ochrana obyvatel roztroušené zástavby před účinky hluku 

z dopravy na silnici I/11 je řešena výstavbou celkem třinácti protihlukových stěn. 
39

 

Převedení rozhodující části dopravy mimo hlavní části osídlení přispělo k výraznému 

snížení rizika střetu motorových vozidel s chodci a cyklisty. Snížila se také stresová a hluková 

bariéra, se kterou museli obyvatelé do vybudování obchvatu silnice I/11 denně počítat. 

Pro účastníky silničního provozu znamená vybudování nové trasy zvýšení bezpečnosti, 

plynulosti a celkového komfortu při jízdě. 
40

 

5.2.2 Silnice I/11 Hrádek - průtah z roku 2011 

Vlastní stavba byla vyvolána modernizací těsně přiléhající železniční trati Českých 

drah zpracované v rámci stavby „Optimalizace trati st. hranice SR – Mosty u Jablunkova – 

Bystřice nad Olší“, která zasahovala do bývalé komunikace. Dopravní zátěž této komunikace 

podle výsledků sčítání dopravy z roku 2005 měla intenzitu 10 848 vozidel/24hodin  

(z toho 4105 těžkých vozidel/24 hodin). 
41

 

Tento úsek silnice I/11 navazuje na již vybudovanou stavbu „Silnice I/11 Jablunkov – 

obchvat“ a směrem na Český Těšín se plánují další tři stavby, které jsou popsány v kapitole 

5.1 a měly by po dokončení spojit hraniční přechod Mosty u Jablunkova s rychlostní silnicí 

R48 

                                                 

38
 www.rsd.cz: Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Silnice I/11 Jablunkov – 

obchvat 
39

 tamtéž 
40

 tamtéž 
41

 www.rsd.cz: Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Silnice I/11  

Hrádek - průtah 
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Obrázek 11 - Hrádek – průtah silnice I/11 

Zdroj: www.rsd.cz: Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. 

 Silnice I/11 Hrádek - průtah. 

5.3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SILNICI I/11 V ROCE 2011 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhověl dne 25. 7. 2011 žádosti o místní 

úpravu provozu na pozemní komunikaci, spočívající v umístění dopravního značení 

a dopravního zařízení na silnici č. I/11 v obci Ropice, Nebory, Třinec, Vendryně a Bystřice, 

dle dokumentace dopravního opatření „Krizové řešení z hlediska bezpečnosti na I/11“, kterou 

dne 22. 6. 2011 zaslala firma Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.  

Na základě tohoto povolení se ještě v roce 2011 provedla realizace většiny 

navrhovaných řešení, kromě dvou úrovňových křižovatek, kdy jedna bude řízena světelnými 

signály a druhá bude řešena jako kruhová. Plánovaný termín dokončení všech plánovaných 

bezpečnostních opatření je v průběhu roku 2012. 

5.3.1 Opatření na autobusových zastávkách a přechodech pro chodce 

V rámci bezpečnostních opatření na silnici I/11 bylo v roce 2011 řešeno celkem 

5 autobusových zastávek a přechodů pro chodce. 

Jednalo se o zastávky: 

 Přechod pro chodce v Ropici – zastávka U školy 

 přechod pro chodce a autobusové zastávky v Neborech – Dušinec 
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 přechod pro chodce a autobusové zastávky v Třinci – restaurace Zobava 

 a další dvě zastávky, které jsou podrobněji popsány níže. 

Byla snaha dodržet kontinuitu dopravního značení na celé délce silničního tahu, 

což zlepšuje orientaci řidičů na řešeném úseku = všechna řešení jsou si velice podobná. 

Přechod pro chodce a autobusová zastávka Ropice – centrum 

Tato autobusová zastávka obsluhuje centrum Ropice a sousedí s odsazenou 

křižovatkou. Mezi významné cíle patří obecní úřad, golfové hřiště a domov důchodců  

Dům sv. Josefa. Před realizaci bezpečnostního opatření v roce 2011, chyběl v této lokalitě 

přes silnici I/11 přechod pro chodce a v prostoru mezi dvěma větvemi odsazené křižovatky 

také chodník. Ten je před křižovatkou v obou směrech hojně využíván cyklisty, kteří 

se z objektivních důvodů bojí, pohybovat přímo po silnici I/11. 

 

Obrázek 12 – Centrum Ropice v roce 2011 směrem od ČT 

Hlavní změnou realizovaného opatření je aplikace svislého dopravního značení IP06 

„Přechod pro chodce“ a vodorovného dopravního značení V07 „Přechod pro chodce“. 

Vzniklý přechod má vlastní osvětlení a řešenou ochranu chodců před vstupem do vozovky 

pomoci betonových svodidel, které jsou dle nařízení Krajského úřadu natřeny jako překážka 

v silničním provozu Z9 „Žluté a černé pruhy“. Toto svodidlo také chrání proti nárazu 

do sloupu osvětlení přechodu.  

Pro optické oddělení prostorů zastávek bylo použito vodorovné dopravní značení 

V11a „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ a „Podélná čára přerušovaná“ V02b. 
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V obou směrech je před přechodem pro chodce vodorovné dopravní značení V01a 

„Podélná čára souvislá“, před kterou jsou aplikovány „Předběžné šipky V09b“, které 

usměrňují přijíždějící vozidla. Dále byla zvolena „Optická psychologická brzda“ V18,  

která je použita před všemi autobusovými zastávkami a přechody pro chodce silničního tahu 

I/11, které byly v roce 2011 řešeny v rámci výše zmiňované dopravní úpravy. 

 

Obrázek 13 – Centrum Ropice v roce 2012 směrem od ČT 

K upozornění na chodce přispívá i svislá dopravní značka „Pozor, přechod pro 

chodce“ A11, která je provedena v reflexní úpravě a je zachycena na Obrázek 14 – Centrum 

Ropice v roce 2012 směrem od Třince.  

 

Obrázek 14 – Centrum Ropice v roce 2012 směrem od Třince 
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Chodník v prostoru mezi dvěma odsazenými vedlejšími větvemi vybudován nebyl 

a chodec je nucen se pohybovat po nezpevněné krajnici kolem Domu sv. Josefa. 

Přechod pro chodce a autobusová zastávka Nebory – restaurace Sojka 

Tato autobusová zastávka sousedí s  křižovatkou, restaurací, autobazarem 

a samoobsluhou. Hlavní problém před realizaci bezpečnostního opatření byl z mého pohledu 

přístřešek autobusové zastávky vedle restaurace Sojka, který bránil ve výhledu do křižovatky 

z vedlejší komunikace a nedostatečné vizuální oddělení zastávek od silnice I/11. 

 

Obrázek 15 – Nebory – restaurace Sojka v roce 2011 směrem od Třince 

 

Obrázek 16 – Nebory – restaurace Sojka v roce 2012 směrem od Třince 

Hlavní změnou je výstavba nového přístřešku autobusové zastávky, která je posunuta 

dále od silnice I/11 a nyní již tolik nebrání ve výhledu při vjíždění na silnici I/11 z vedlejší 
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komunikace. Aplikací svislého dopravního značení IP06 „Přechod pro chodce“, vodorovného 

dopravního značení V07 „Přechod pro chodce“, instalací betonových svodidel a vybudováním 

chodníku od autobusového přístřešku, vznikl prostor pro bezpečnější pohyb chodců kolem 

vozovky a její přecházení. I tento přechod má vlastní osvětlení, byla aplikována Optická 

psychologická brzda“ V18 a chodník je upraven s ohledem na hendikepované osoby.  

Pomocí betonových svodidel, natřených „Žlutými a černými pruhy“ Z9, byl vytvořen 

záliv zastávky. Prostor zastávky je opticky oddělen vodorovným dopravním značením 

„Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ V11a, který v praxi slouží i jako odbočovací pruh 

na vedlejší větev. 

5.3.2 Opatření na úrovňových křižovatkách 

Stávající silnice I/11 v úseku Ropice – Bystřice má mnoho úrovňových křižovatek, 

většího, či menšího významu. Nachází se zde i mnoho křížení obsluhující třeba jen pár 

rodinných domů nebo vjezdy do areálů. Tyto sjezdy nepřispívají k plynulosti dopravy 

a hlavně sebou přináší riziko nárazu zezadu do odbočujícího vozidla. V rámci bezpečnostních 

opatření realizovaných v roce 2011 byly řešeny dvě křižovatky: 

- křižovatka silnic I/11 x ulice Na aleji v Neborech 

- křižovatka silnic I/11 x ulice Lidická v Třinci 

Během roku 2012 by měly být dokončeny další dvě křižovatky: 

- křižovatka silnic I/11 x III/01142 v Bystřici 

- křižovatka silnic I/11 x III/01144 v Bystřici 

Prostor křižovatky silnic I/11 x ulice Na aleji v Neborech  

Směrem od Třince je před křižovatkou asi 500m dlouhé klesání a platí zde nejvyšší 

povolená rychlost mimo obec (90 km/h). Asi 20 m před křižovatkou z tohoto směru začíná 

obec Nebory. Směrem z obce Nebory předchází směrový oblouk a asi 100m dlouhé klesání. 

Vedlejší větev křižovatky obsluhuje okrajovou část města Třince zvanou „Kanada“ a je 

alternativou pro řidiče osobních automobilů směřujících k hlavní bráně  Třineckých železáren. 

Bezprostředně za křižovatkou se na vedlejší větev napojuje účelová komunikace obsluhující 

rodinný dům.  
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Obrázek 17 – křižovatka silnic I/11 x ulice Na aleji směrem od Nebor v roce 2011 

Úprava prostoru křižovatky v roce 2011 spočívala v použití speciálního povrchu 

vozovky pro zlepšení adhezních podmínek. Jiné úpravy, jako snížení rychlosti nebo prořezání 

zeleně pro prosvětlení křižovatky jsem nezaznamenal. 

 

Obrázek 18 – křižovatka silnic I/11 x ulice Na aleji směrem od Nebor v roce 2012 

Obcí Nebory vede kolem silnice I/11 cyklostezka, bohužel směrem na Třinec za výše 

popsanou křižovatkou končí a cyklista nebo chodec nemá žádnou jinou alternativu než silnici 

I/11. Pokračování této cyklostezky směrem na Třinec je plánováno, ale výstavba se zdržela 

z důvodu problematického výkupu pozemků pod plánovanou trasou. Dle posledních 

informací by se mělo se zahájením stavby začít ještě v průběhu roku 2012. 
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Dokončená cyklostezka spojí obec Nebory s městem Třinec přes obec Oldřichovice 

a umožní se dostat cyklistům do Českého Těšína přes okrajovou část obce Ropice.  

Pro lepší pochopení - cyklista vyrážející z Třince se vydá přes okrajovou část města 

Kamionka na Oldřichovice, kde se během letošního roku cyklostezka kolem silnice I/11 

pravděpodobně dokončí. Na konci obce Nebory směrem na Český Těšín nemůže pokračovat 

kolem silnice I/11, protože cyklostezka zde končí. Do obce Ropice se může dostat za pomocí 

městských komunikací, kde cyklostezka kolem silnice I/11 zase pokračuje. 

Křižovatka silnic I/11 x III/01142 v Bystřici 

Řešení této křižovatky je druhé nejnákladnější a nejsložitější z realizovaných 

dopravních opatření na silnici I/11 v roce 2011-2012. Hlavní změnou na této křižovatce bude 

instalace světelného signalizačního zařízení a řízení dopravního proudu pomocí světelných 

signálů. Vzhledem k šířce komunikace mohou být vybudovány odbočovací pruhy z hlavní 

na vedlejší větve. Křižovatka leží mimo obec, ale je zde plánováno nastavení nejvyšší 

povolené rychlosti na 50 km/h před křižovatkou a na 70 km/h za křižovatkou. Bude zřízen 

přechod pro chodce a s ním související výstavba chodníků. Dle projektové dokumentace 

se také instalují nové směrové a informační tabule. 

 

Obrázek 19 – křižovatka silnic I/11 x III/01142 v Bystřici v měsíci duben 2012 

Řešení se jeví jako dobré a křižovatka by měla být dokončena v průběhu roku 2012. 

Dle mého názoru by bylo vhodnější místo světelného signalizačního zařízení vybudovat 

připojovací pruhy, stejně jako to navrhovalo Centrum dopravního výzkumu v roce 2005. 

Problém by sice dále představovali chodci, těch se v této lokalitě ale mnoho nevyskytuje. 
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Obrázek 20 – projektová dokumentace křižovatky I/11 x III/01142 v Bystřici 

Zdroj: Odbor dopravy MÚ v Třinci 

Křižovatka silnic I/11 x III/01144 v Bystřici 

Tato křižovatka leží v extravilánu, ale nejvyšší povolená rychlost je zde stanovena 

na 70 km/h. V její těsné blízkosti leží autobusové zastávky, je zde vybudován bezbariérový 

podchod, dále čerpací stanice a např. společnost Jap Trading, s.r.o. Svou plochou 

se křižovatka poměrně výrazně odlišuje od jiných křížení na silnici I/11 v úseku  

Ropice – Bystřice. Vedlejší větve obsluhují hlavně obec Bystřice a další obce jako  
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např. Nýdek a Milíkov. Navrhované bezpečnostní opatření počítá s výstavbou kruhového 

objezdu. Dokončení stavby je plánováno v průběhu roku 2012.  

 

Obrázek 21 - Křižovatka silnic I/11 x III/01144 v Bystřici 

Zdroj: Google maps [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Bystřice. Dostupné z: 

http://maps.google.cz/maps?q=byst%C5%99ice&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.63079,18.721379&spn=0.003072,0.00

302&sll=49.684814,18.61091&sspn=0.003068,0.005064&t=h&brcurrent=5,0,0&hnear=Byst%C5%99ice&z=18 

5.3.3 Shrnutí kapitoly 

Současný stav na silnici I/11 je naprosto nevyhovující a situaci by bylo vhodné řešit 

co nejrychleji. Jediné doopravdy smysluplné řešení je dokončením plánované výstavby 

nových úseků, které jsou popsány v kapitole 5.1. 

Bezpečnostní opatření realizována v roce 2011 a zahájena v roce 2012 sice zvyšují 

bezpečnost na rizikových místech řešeného úseku a zlepšují srozumitelnost trasy, 

ale vzhledem dosahované intenzitě dopravy a parametrům stávající silnice se tato řešení 

mohou po dlouhodobějším zhodnocení ukázat jako nedostatečná.  

Při dalším plánování by se mělo brát větší ohled i na jiné druhy dopravy než motorové, 

protože v regionu blízkém CHKO Beskydy se pohybuje poměrně mnoho cyklistů. 
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6  NÁVRHY OPATŘENÍ NA SILNICI I/11 

V této kapitole jsou popsány možnosti zlepšení bezpečnosti na silnic I/11 v úseku 

Ropice – Bystřice. Řešená místa byla vybrána v jednotné dopravní vektorové mapě, pomocí 

tematické úlohy Statistika nehod v mapě a konzultací s dopravním odborem MÚ v Třinci. 

Následně bylo na těchto místech provedeno pozorování a většinou byl již při první obhlídce 

zřejmý možný návrh bezpečnostních opatření. Tato zjednodušená analýza je popsána 

v kapitole 4.1.6. 

6.1 KRIZOVÉ MÍSTO Č. I – SMĚROVÝ OBLOUK MEZI OBCEMI 

ROPICE A NEBORY 

Průměrná intenzita dopravy je dle sčítání dopravy provedené v roce 2010 v tomto 

místě až 7 000 vozidel / 24 hod. Necelých 500 vozidel jsou těžká nákladní vozidla, 

což vyplývá z využití tohoto silničního tahu jako tranzitního směrem na Slovensko a také 

to že komunikace obsluhuje Třinecké železárny.  

 

Obrázek 22 - krizové místo č. I – směrový oblouk mezi obcemi Ropice a Nebory 

Zdroj: Google maps [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Ropice. Dostupné z: 

http://maps.google.cz/maps?q=ropice&hl=cs&ll=49.684814,18.611934&spn=0.003068,0.00302&hnear=Ropice

&t=h&z=18&brcurrent=5,0,0 
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6.1.1 Analýza současného stavu 

Směrem od obce Ropice je před tímto směrovým obloukem přímý úsek v extravilánu 

o délce několika kilometrů a nejvyšší povelená rychlost je stanovena svislou dopravní 

značkou B20a na 70 km/h. Tato dopravní značka je umístěna na poslední označené křižovatce 

směrem od obce Ropice ve vzdálenosti asi 500 m. Z tohoto směru je také svislá dopravní 

značka Zatáčka vlevo A01a. 

 

Obrázek 23 – krizové místo č. I směrem od obce Ropice 

Směrem od Nebor je před směrovým obloukem klesání v délce asi 150m. Před tímto 

klesáním je umístěná svislá dopravní značka Konec obce a IS12b a A01b Zatáčka v pravo.  

 

Obrázek 24 - krizové místo č. I směrem od obce Nebory 
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Po projetí zatáčky je asi za 50 metrů možné odbočit na komunikaci vlevo, která 

obsluhuje přilehlý objekt a dále rodinné domy. Ty jsou ovšem dostupné i po jiné komunikaci. 

Ve směrovém oblouku jsou umístěny Vodící tabule Z03 v počtu jednoho kusu 

z každého směru. Vodorovné dopravní značení Vodící čára V04 a Podélná čára souvislá V01a 

jsou již značně opotřebované.  

Na vnější straně směrového oblouku je vyústění účelové komunikace obsluhující 

rodinný dům, pod kterou je postavena zeď, protože terén vedle komunikace je asi o dva metry 

níže. Jestliže vozidlo odbočující k rodinnému domu použije včas znamení o změně směru 

jízdy, je na něj při odbočovacím manévru z obou směrů dobře vidět. Na vnitřní straně oblouku 

je bujná zeleň, která oblouk značně zastiňuje. 

6.1.2 Zjištěné nedostatky 

- Nedostatečně výrazné vodorovné dopravní značení, 

- nedostatečný počet Vodících tabulí Z03i, 

- neoznačená účelová komunikace dle platné legislativy Směrovým sloupkem Z11c, 

- omezení rychlosti pouze ze směru od obce Ropice, 

- možnost odbočení vlevo na vedlejší větev směrem od obce Nebory,  

která je ve vzdálenosti asi 50 za směrovým obloukem, 

- vizuálně již dosti opotřebovaný povrch vozovky, 

- na vnější straně oblouku absence jakékoli zábrany pro případ opuštění vozovky, 

- přerostlá vegetace hlavně na vnitřní straně oblouku, která brání výhledu 

do oblouku a prosvětlení plochy oblouku. 

6.1.3 Navrhovaná opatření 

Pro lepší znázornění byly vytvořeny vizualizace navrhovaných opatření,  

které ale neobsahují všechny doporučené opatření a nemusí dodržovat platné normy 

dopravního značení. Na základě výše uvedených nedostatků bych doporučoval: 

- Obnovu vodorovného dopravního značení V04 Vodící čára, což by mělo přispět 

ke zlepšení přehlednosti o vedení trasy, 

- obnovu Podélné čáry souvislé V01a a doplnění o Předběžné šipky V09c, alespoň 

ze směru od obce Ropice, 
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- stanovit nejvyšší povolenou rychlost na 50 km/h pomocí dopravní značky B20a 

a dodatkové tabulky Za mokra E06 v obou směrech za výše uvedenou dopravní 

značkou Zákaz předjíždění ve vzdálenosti 150 metrů od této značky, 

- přidání svislého dopravního značení Vodící tabule Z03 v počtu 4 kusů, dohromady 

tedy po tři kusy z každého směru v reflexní úpravě, 

- doplnit chybějících Směrové sloupky Z11c, které dle současné legislativy označují 

křížení s účelovou pozemní komunikací, 

- zákaz odbočení vlevo pomocí svislé dopravní značky B24b na vedlejší větev 

za zatáčkou směrem od obce Nebory ve vzdálenosti alespoň 30 metrů před vedlejší 

větví, 

- prořezání zeleně alespoň na vnitřní straně oblouku pro zlepšení výhledu za zatáčku 

a pro prosvětlení prostoru, 

- na vnější straně oblouku naopak vysazení křovin pro zlepšení přehlednosti 

o vedení trasy a pro zpomalení vozidla, které by neplánovaně opustilo vozovku 

(zvolení takové zeleně, která by zpomalila vozidlo, ale na druhé straně neohrozila 

posádku). 

 

Obrázek 25 – vizualizace krizového místa č. I směrem od ČT 

Další možností by byla instalace svodidla, které by mělo zabránit vozidlu 

přijíždějícímu od obce Nebory opustit vozovku a propadnout se, do asi o dva metry nižšího 

terénu vedle vozovky, na vnější straně oblouku. Mohlo by také zabránit případnému nárazu 
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vozidla přijíždějícího směrem od Ropice do pevné překážky pod účelovou komunikací 

obsluhující rodinný dům. 

Riziko tohoto řešení ovšem spočívá v tom, že vozidlo přijíždějící směrem od Nebor 

by sice v případě nezvládnutí oblouku neopustilo vozovku, ale mohlo by se po nárazu 

do svodidla stát neovladatelným nebo nečekanou překážkou pro vozidlo přijíždějící 

od Ropice. 

6.1.4 Zhodnocení řešeného místa č. I 

Doplnění svislého dopravního značení by zpřehldilo samotnou zatáčku 

a za zhoršených klimatických podmínek by řidiče upozorňovalo na nutnost snížení rychlosti. 

Zákaz odbočení vlevo by zabránil vytvoření nečekané překážky pro řidiče přijíždějící od obce 

Nebory v podobě odbočujícího vozidla čekajícího na podmínky vhodné pro odbočení. 

Na vnitřní straně oblouku je přerostlá vegetace, která bráni ve výhledu do oblouku 

a tím řidiči neumožňuje správně posoudit poloměr zatáčky. Na vnější straně oblouku je zeleň 

naopak nedostatečná a nově vysazené křoviny by tvořily nejen psychologickou bariéru, 

ale hlavně by zpomalily vozidlo v případě opuštění vozovky.  

Tato diplomové práce je zaměřena na návrh ekonomicky dostupných řešení, 

ale v případě větší investice by bylo vhodné položit nový povrch vozovky, pro zlepšení 

adhezních vlastností. 

6.2 KRIZOVÉ MÍSTO Č. II – KŘIŽOVATKA V OBCI NEBORY U 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Tato křižovatka je velice problematická z důvodu výškového vedení trasy. Nachází 

se na počátku obce Nebory směrem od Českého Těšína. V tomto směru jí předchází strmé 

stoupání dlouhé asi 150 m. Křižovatkou denně projede až 1 500 těžkých nákladních vozidel 

a toto stoupání je důvodem častých dopravních kolapsů hlavně ve zhoršených klimatických 

podmínkách během  zimních měsíců. V tomto období může rovněž dojít ke kolapsu dopravy 

z důvodu absence odbočovacích pruhů na vedlejší větve, kdy odbočující vozidlo zablokuje 

provoz a vozidlům ve stoupání se již nepodaří znovu rozjet. 

Další problém a to hlavně bezpečnostní je zvýšený výskyt dětí, protože za křižovatkou 

směrem na Třinec je hned vedle silnice I/11 základní a mateřská škola, kterou obsluhují dvě 

autobusové zastávky. 
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Obrázek 26 – křižovatka v obci Nebory u základní a mateřské školy 

Zdroj: Google maps [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Nebory. Dostupné z: 

http://maps.google.cz/maps?q=nebory&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.675811,18.620163&spn=0.003069,0.00302&hn

ear=T%C5%99inec-Nebory&t=h&z=18&brcurrent=5,0,0 

6.2.1 Analýza současného stavu 

Před obcí Nebory směrem od Českého Těšína se silnice I/11 spojuje se silnicí I/68 

a intenzita dopravy dosahuje na tomto úseku až 14 tis. vozidel/24 hodin. V tomto směru 

je před křižovatkou strmé stoupání, které asi 20 metrů před křižovatkou přechází do mírného. 

To končí až za mateřskou školou a autobusovou zastávkou, která ji obsluhuje. Křižovatka 

se nachází v intravilánu a rychlost tady není omezena. Před klesáním směrem od Třince 

a stoupáním směrem od Českého Těšína jsou umístěny svislé dopravní značky A05 a A02 

společně na jednou sloupku. Před křižovatkou je v obou směrech vodorovné dopravní značení 

Podélná čára souvislá V01a, která směrem na Třinec končí až za přechodem pro chodce 

a autobusovou zastávkou. 

Hlavní pozemní komunikace je označena svislým dopravním značením P02. Na obou 

vedlejších větvích je přednost v jízdě upravena pomocí dopravních značek P06, která 

je na jedné z vedlejších větví doplněna o vodorovné dopravní značení Příčná čára souvislá 

V05. 
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Vyznačení přechodu pro chodce je provedeno v podobě svislých dopravních značek 

A11, které jsou doplněny o výstražné světlo oranžové barvy nad komunikací a dopravních 

značek IP06 v obou směrech. 

Křižovatka má poměrně velkou plochu, která je navíc zvětšena o parkoviště před 

samoobsluhou. Aby vozidla parkující před samoobsluhou nezastavila ve výhledovém 

trojúhelníku vedlejší komunikace, je na vozovce vodorovné dopravní značení Žlutá klikatá 

čára V12a. Krajnice vozovky jsou ve špatném stavu a to samé platí pro autobusový záliv před 

mateřskou školou.  

Chodník vedoucí pře mateřskou a základní školou je od silnice I/11 oddělen 

autobusovým zálivem a travnatou plochou. Tento chodník ve zbytku obce slouží také jako 

cyklostezka. Vchod na pozemek mateřské školky je zhruba uprostřed autobusového zálivu 

a je před ním osazeno asi dva metry široké a metr vysoké zábradlí. Vchod na pozemek 

základní školy je blíže u křižovatky a je oddělen od silnice I/11 asi dva metry širokým 

travnatým pásem. Také před tento vchod je umístěno zábradlí stejného typu jako 

v předchozím případě. 

 

Obrázek 27 - křižovatka v obci Nebory u základní a mateřské školy od Třince 

Autobusové zastávky leží naproti sobě a směrem ke křižovatce je přechod pro chodce, 

který má vlastní osvětlení a chodci jsou chránění před vstupem do vozovky pomocí 

betonových bloků natřených jako překážka v provozu Žlutými a černými pruhy Z09. 
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Bezprostředně za tímto přechodem je vjezd na parkoviště obsluhující základní a mateřskou 

školu, který kříží výše zmíněný chodník. 

 

Obrázek 28 – aut. zastávka v obci Nebory u základní a mateřské školy od Třince 

6.2.2 Zjištěné nedostatky 

Směrem od Třince je před křižovatkou několik kilometrů dlouhý, rovný úsek, který 

celou svou délkou prochází obci Nebory. V délce asi 300 m před autobusovou zastávkou 

je v jeho okolí velmi řídká zástavba a subjektivně zdě dochází k častému překračování 

nejvyšší povolené rychlosti.  

Autobusové zastávky obsluhující základní a mateřskou školku nejsou dostatečně 

odděleny od komunikace a nejsou jednotné se zastávkami na jiných místech tohoto silničního 

tahu. Chodník kolem komunikace není opatřen zábradlím a chodce chrání jen vzdálenost 

od vozovky (cca. dva metry). Vzhledem k tomu, že se v těchto místech velice často pohybují 

děti, bylo by vhodné prostor pro pěší více oddělit.  

I přes to, že intenzita dopravy dosahuje až 14 tis. vozidel/24 hodin z toho až 1 500 

těžkých nákladních vozidel a silnice vede inravilánem v těsné blízkosti mateřské, základní 

školy a autobusových zastávek, které tyto instituce obsluhují, není zde snížená rychlost! 
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6.2.3 Navrhovaná opatření 

Pro lepší znázornění byly vytvořeny vizualizace navrhovaných opatření, které 

ale neobsahují všechny doporučené opatření a nemusí dodržovat platné normy dopravního 

značení. Na základě výše uvedených nedostatků bych doporučoval: 

- Upravit autobusové zastávky v souladu s realizovanými bezpečnostními 

opatřeními v roce 2011, které jsou popsány v kapitole 5.3.1. a pomocí 

vodorovného dopravního značení Podélná čára přerušovaná V02b a Zastávka 

autobusu V11a, zastávky opticky lépe oddělit od silnice I/11, 

- místo svislé dopravní značky Pozor, přechod pro chodce A11 použít značku Děti 

A12 v reflexní úpravě, 

- v souladu s jinými přechody pro chodce na tomto silničním tahu použít Optickou 

psychologickou brzdu V18, která byla aplikována na několika místech tohoto 

silničního tahu v rámci bezpečnostních opatření v roce 2011, 

- snížit nejvyšší povolenou rychlost na 30 km/h pomocí svislé dopravní značky 

B20a směrem od Třince alespoň 30 m před začátkem klesání, 

- před autobusovou zastávkou směrem od Třince aplikovat vodorovné dopravní 

značení Předběžné šipky V09b před začínající Podélnou čáru souvislou V01a 

doplnit svislou dopravní značku Zákaz předjíždění B21a v obou směrech, 

- dopravní značku Zákaz předjíždění B21a směrem na Třinec ukončit svislou 

dopravní značkou Konec zákazu předjíždění B21b, 

- zrušit vchod na pozemek mateřské školy naproti zastávky autobusu a umožnit 

žákům vcházet přes vchod a pozemek základní školy, kde by byli lépe chránění 

vybudovaným zábradlím, 

- vybudovat zábradlí kolem chodníků až k autobusovým zastávkám, pro lepší 

ochranu chodců a usměrnění dětí opouštějící areál základní a mateřské školy, 

- doplnit vodorovné dopravní značení na jedné z vedlejších větví a nahradit 

dosavadní značení V05 za Příčnou čáru souvislou s nápisem STOP V06b, 

- doplnit chybějících Směrové sloupky Z11c, které dle současné legislativy označují 

křížení s účelovou pozemní komunikací u vjezdu na pozemek školy, kde parkují 

rodiče přivážející děti. 
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Kolem chodníku doporučuji instalovat zábradlí, které by usměrňovalo pohyb dětí 

opouštějící areál a chránilo je před projíždějícími těžkými nákladními vozidly. Současný 

vchod do mateřské školy naproti autobusové zastávky navrhuji zrušit. Návštěvníci mateřské 

školy budou nuceni použít vchod školy základní, před kterým by bylo zábradlí v délce kolem 

30 m. Vytvořil by se tím také bezpečný prostor, ve kterém by děti mohly čekat na přijíždějící 

autobus. 

 

Obrázek 29 – vizualizace krizového místa č. II směrem od Třince 

V souvislosti s plynulosti dopravy by bylo nejvhodnější vytvořit levý odbočovací pruh 

pro vozidla přijíždějící od Českého Těšína, což by zlepšilo situaci v zimních měsících 

a nedocházelo by k tak častým dopravním kolapsům z důvodu uvíznutí nákladních 

automobilů v kopci. 

 

Obrázek 30 – vizualizace krizového místa č. II směrem od ČT 
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6.2.4 Zhodnocení řešeného místa č. II 

Navržené, ekonomicky dostupné řešení, by mohly situaci alespoň částečně zlepšit. 

Došlo by k lepšímu oddělení prostoru pro pěší, autobusové zastávky a přechod pro chodce 

by se sjednotily se zbytkem silničního tahu a tím se zlepšila přehlednost a srozumitelnost pro 

tranzitní řidiče. Doporučené snížení rychlosti by mělo snížit případné následky dopravních 

nehod, které by se na tomto místě v budoucnu ještě staly. 

Využitím plochy před obchodem jako odbočovacího pruhu by mohlo snížit riziko 

nárazu hlavně do odbočujícího vozidla, které plánuje zaparkovat před obchodem a řidič 

jedoucí za ním může předpokládat, odbočení na vedlejší větev. Další možností by byla 

instalace betonových svodidel, které by oddělovaly parkoviště před obchodem 

a znemožňovaly odbočení na parkoviště přímo z hlavní komunikace. To by ale znamenalo 

téměř znepřístupnění této parkovací plochy. 

Současná situace na této křižovatce je ale vzhledem k intenzitě dopravy a profilu trasy 

řešitelná jen velice obtížně. Vyžadovala by si nákladnější investici, které by mohla 

např. křižovatku ještě více rozšířit a vybudovat odbočovací pruhy, pro chodce a hlavně tedy 

děti vybudovat bezpečný podchod nebo upravit sklon terénu před křižovatkou od Českého 

Těšína. 

 

Obrázek 31 - vizualizace krizového místa č. II 
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6.3 KRIZOVÉ MÍSTO Č. III – KŘIŽOVATKA V OBCI NEBORY II 

Tato křižovatka následuje za řešeným místem číslo II směrem na Třinec a vedlejší 

větve obsluhují přilehlé pozemky, menší společnosti a rodinné domy. Mezi touto křižovatkou 

a řešeným místem číslo II je vyústění několika účelových komunikací, ty ale zpravidla 

obsluhují jen jednotlivé rodinné domy. Chodci a cyklisté se pohybují v odděleném prostoru 

cyklostezky a zástavba je v těchto místech velice řídká. Dále směrem na Třinec je místo 

popsané v kapitole Přechod pro chodce a autobusová zastávka Nebory – restaurace Sojka, 

na kterém byly realizovány bezpečnostní opatření v roce 2011.  

Od roku 2007 došlo na této křižovatce ke 12 dopravním nehodám, při kterých 

byly tři osoby usmrceny, dvě osoby byly zraněny těžce a osm osob zraněno lehce.  

 

Obrázek 32 – křižovatka v obci Nebory II a vyznačená místa dopravních nehod 

Zdroj: www.mdcr.cz: Ministerstvo dopravy ČR [online]. 2012 [cit. 2012-05-21].  

Jednotná dopravní vektorová mapa 

6.3.1 Analýza současného stavu 

Křižovatka leží v obci Nebory a z obou stran je před křižovatkou několik set metrů 

dlouhý, přímý úsek, kde není zákaz předjíždění. Subjektivně zde dochází k překračování 

nejvyšší povolené rychlosti (50 km/h). Směrem od Třince je asi 100 metrů před křižovatkou 

mírné klesání. Související dopravní značení je Hlavní pozemní komunikace P02  

a Dej přednost v jízdě P04. 
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6.3.2 Zjištěné nedostatky 

Na základě pozorování byly na první pohled zjištěny nedostatky, které by mohl mít 

za následek vážnou dopravní nehodu. 

- Přerostlá zeleň zakrývající svislou dopravní značku Dej přednost v jízdě P04 

na jedné z vedlejších větví 

- zábradlí bránicí ve výhledu při vjíždění na hlavní pozemní komunikaci, obrázek 34 

- absence přechodu pro chodce. 

 

Obrázek 33 - křižovatka v obci Nebory II (špatně viditelná dopravní značka P04) 

6.3.3 Navrhovaná opatření 

Současný stav vyžaduje prořezání zeleně zakrývající dopravní značku Dej přednost 

v jízdě P04 a na protější straně křižovatky zeleň bránicí ve výhledu směrem na Třinec. Výhled 

se otevírá až na úrovni cyklostezky a tento pohled zachycuje Obrázek 34 - křižovatka v obci 

Nebory II (pohled směrem na Třinec). Na tomto obrázku je vidět červené a zelené osobní 

vozidlo přijíždějící od Třince. Mezi těmito dvěma osobními vozidly byly v čase pořízení 

fotografie min. další dvě osobní vozidla. Pohledu řidiče dávající přednost v jízdě jsou ale 

skrytá za zábradlím mostu. Fotografie byla pořízena z pohledu řidiče sedícího v osobním 

vozidle. 
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Obrázek 34 - křižovatka v obci Nebory II (pohled směrem na Třinec) 

Navrhuji tedy odstranit zeleň bránicí ve výhledu směrem na Třinec a zeleň zakrývající 

dopravní značku Dej přednost v jízdě P04. Dále na obě vedlejší komunikace umístit místo 

stávající dopravní značky P04, svislou dopravní značku Stůj, dej přednost v jízdě P06, 

doplněnou o vodorovnou dopravní značku Příčná čára souvislá s nápisem STOP V06b. 

6.3.4 Zhodnocení řešeného místa č. III 

Při respektování dopravních značek Stůj, dej přednost v jízdě P06, by se měla snížit 

pravděpodobnost přehlédnutí přijíždějícího vozidla, ukrytého na okamžik za zábradlí mostu. 

Prořezání zeleně by zlepšilo rozhled směrem na Třinec a řidič přijíždějící do křižovatky 

by měl větší prostor pro vyhodnocení situace. Nejbezpečnější by bylo zábradlí odstranit, 

ale tato diplomová práce hledá ekonomicky dostupná řešení. Další možností jak zvýšit 

bezpečnost je instalace zrcadla. 
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6.4 KRIZOVÉ MÍSTO Č. IV – KŘIŽOVATKA „NAPOLEON“ 

V OLDŘICHOVICÍCH 

Tato křižovatka leží v okrajové části obce Oldřichovice a jedná se o odsazenou 

křižovatku. Stavebně upravena měla být již v minulosti, ale ani po několika letech se situaci 

nepodařilo vyřešit. Byla plánována výstavba kruhového objezdu a bylo dokonce vykoupeno i 

několik nemovitostí v bezprostřední blízkosti křižovatky. Křižovatka se nedočkala stavebních 

úprav ani v rámci realizovaných bezpečnostních opatřeních na silnici I/11 v roce 2011 a 2012. 

Vedlejší větev směrem na Oldřichovice je značně vytížená, protože obsluhuje přilehlé 

části města Třince a pokračuje směrem na Tyru, která je vstupní bránou do CHKO Beskydy. 

Bezprostředně za křižovatkou je v tomto směru např. obchodní centrum, dále Celní Úřad 

Frýdek – Místek, mateřská škola, domov s pečovatelskou službou, atd. Druhá vedlejší větev 

se začátkem roku 2012 stala slepou a obsluhuje desítku rodinných domů, ale hlavně 

společnost Nehlsen a její sběrný dvůr a kompostárnu. V bezprostřední blízkosti křižovatky 

je také restaurace Napoleon, ke které se pěší prakticky nemají jak bezpečně dostat. Směrem 

na Třinec je ve vzdálenosti asi 550 metrů od křižovatky vybudován kruhový objezd, na který 

bude připojena plánovaná přeložka silnice I/11. 

 

Obrázek 35 – křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích 

Zdroj: Google maps [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Oldřichovice. Dostupné z: 

http://maps.google.cz/maps?q=old%C5%99ichovice&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.662558,18.652961&spn=0.00307,

0.00302&sll=49.675811,18.619139&sspn=0.003069,0.005064&t=h&brcurrent=5,0,0&hnear=T%C5%99inec-

Old%C5%99ichovice&z=18 
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6.4.1 Analýza současného stavu 

Křižovatka se nachází v intavilánu a z obou směrů jí předchází několik set metrů 

dlouhý, přímý úsek. Hlavním problémem této křižovatky je krátké klesání směrem od Třince 

a také fakt, že se jedná o odsazenou křižovatku, na které dochází k problémům při řešení 

přednosti protijedoucích vozidel, v případě že obě odbočují vlevo na vedlejší větev. 

 

Obrázek 36 - křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích směrem od Třince 

Související dopravní značení je svislá dopravní značka Hlavní pozemní komunikace 

P02 a Stůj, dej přednost v jízdě P06. Toto značení je zvoleno správně, protože do křižovatky 

není přes přilehlé nemovitosti dostatečný rozhled a to hlavně směrem na Třinec, kde je navíc 

výhled pouze na horizont konce stoupání. Z opačného směru, tedy směrem od Třince nejde 

do prostoru křižovatky pořádně vidět a vozidla odbočující vlevo z tohoto směru, jsou 

ohrožována hlavně těžkými nákladními vozidly, kterých touto křižovatkou projede 

až 1 500/24 hodin. V prostoru křižovatky již téměř není zřetelné vodorovné dopravní značení 

a to ani v případě Přechodu pro chodce V07, který se nachází bezprostředně před křižovatkou 

směrem od Českého Těšína. 

Jak je vidět na Obrázek 36 - křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích směrem od 

Třince, prostor křižovatky má velkou plochu, která umožňuje vyznačení odbočovacích pruhů. 

Stav vozovky je ale ve velice špatném stavu a to hlavně směrem na slepou vedlejší větev. 

Klesání směrem od Třince končí až před přechodem pro chodce, který je silně opotřebován. 

Budova před křižovatkou byla odkoupena městem Třinec pro možnost výstavby kruhového 

objezdu, která se nakonec neuskutečnila.  
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6.4.2 Zjištěné nedostatky 

- Špatný stav vodorovného dopravního značení,  

- chybějící vodorovné značení usměrňující dopravní proudy a zlepšující přehlednost 

křižovatky, 

- autobusové zastávky obsluhující obchodní centrum a přilehlé okolí, tady  

např. i mateřskou školu, nejsou dostatečně odděleny od komunikace a nejsou 

v souladu se zastávkami na jiných místech tohoto silničního tahu, 

- nedostatečně vyznačený přechod pro chodce, který není v souladu s přechody 

pro chodce na jiných místech tohoto silničního tahu, 

- absence cíleného osvětlení přechodu pro chodce, 

- místy velmi špatný stav vozovky. 

6.4.3 Návrhy řešení 

Návrhy řešení jsou pro lepší přehlednost převedeny do 3D modelu. Model je pouze 

vizuální ztvárnění navrhovaných opatření a nesmí být chápán jako technická dokumentace 

nebo přesné znázornění navrhovaných řešení. Nová dopravní opatření jsou do modelu 

zaznamenána červenou barvou písma. 

Hlavní změnou ve směru od Českého Těšína by bylo upravení dopravního proudu 

pomocí svislé dopravní značky Zákaz odbočení vlevo B24b umístěné před křižovatkou. Tato 

dopravní značka bude doplněna vodorovným dopravním značením Směrové šipky V09a které 

by umožňovaly pokračovat v jízdě rovně směrem na Třinec a doprava směrem na Tyru. 

Vozidla, která v současnosti odbočují vlevo směrem od Českého Těšína do slepé 

vedlejší větve, jsou vozidla mířící do sběrného dvoru společnosti Nehlsen (často i těžká 

nákladní vozidla) a dále obyvatele asi desítky rodinných domů.  

Vycházím z předpokladu, že se ve většině případů jedná o místní řidiče, kteří jsou 

seznámení se situaci na silnici I/11 a také se v této lokalitě dobře orientují. Pro řidiče, kteří 

tuto lokalitu neznají, bude před křižovatkou návěst IS09d. Ta je upozorní na možnost otočení 

se na kruhovém objezdu, který je od křižovatky vzdálen 550 metrů směrem na Třinec. 

O možnosti otočení na kruhovém objezdu bude informovat návěst před křižovatkou 

IS09a a na obec Tyra bude směrová tabule IS03c. 
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Obrázek 37 – křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích (návrh křižovatky) 
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V tomto směru také doporučuji úpravu autobusových zastávek a přechodů pro chodce 

v souladu s ostatními autobusovými zastávkami a přechody pro chodce, které byly upraveny 

při realizaci bezpečnostních opatření na silnici I/11 v roce 2011 a jsou popsány v kapitole 

5.3.1. 

 

Obrázek 38 – křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích směrem od ČT (návrh) 

Navíc bych před přechodem pro chodce ze směru od Třince použil speciální povrch 

s lepšími adhezními vlastnostmi, s ohledem na klesání vozovky před tímto přechodem a počtu 

těžkých nákladních vozidel projíždějících touto křižovatkou, který dosahuje až 1 500 vozidel 

za 24 hodin.  

 

Obrázek 39 – křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích směrem od Tyry (návrh) 

Změny na vedlejší větvi směrem na Tyru by spočívaly ve vyznačení odbočovacích 

pruhů, doplnění svislé dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě P06 o vodorovné dopravní 
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značení Příčná čára souvislá s nápisem STOP V06b, aplikací Směrových šipek V09a 

a instalaci svislé dopravní značky Přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo C02f. 

Dále doporučuji vyznačit přechod pro chodce, který by umožňoval překonání vozovky 

směrem k obchodnímu centru, za použití vodorovného dopravního značení Přechod pro 

chodce V07 a svislou dopravní značkou IP06. Vzhledem k šířce komunikace by bylo potřeba 

vybudovat ochranný ostrůvek. Autobusovou zastávku opticky oddělit vodorovným značením 

V11a. Optická psychologická brzda zde přichází v úvahu pouze ve směru od Tyry, ale 

vzhledem ke vzdálenosti od křižovatky, bych jí nedoporučil. 

 

Obrázek 40 – křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích ze slepé ulice (návrh) 

Další možností by bylo vozidlům na vedlejších větvích ponechat možnost pokračovat 

rovně. Ze slepé ulice by toto řešení v rámci plynulosti provozu bylo pořádku, ale z pozorování 

bylo patrné, že vozidla s tímto úmyslem přijíždějící od Tyry, blokují ve špičkách vozidla za 

sebou, která odbočující směrem na Třinec. Hlavní problém ovšem vidím v tom, že těžká 

nákladní vozidla překonávající křižovatku napříč z vedlejší větve na protější, se stávají 

hrozbou pro vozidla přijíždějící od Třince, které je přes horizont nemusí vidět.  

Dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě P06 by byly zachovány, protože přilehlá 

nemovitost a klesání silnice směrem od Třince brání dostatečnému rozhledu do křižovatky 
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Obrázek 41 – křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích směrem od Třince (návrh) 

Na hlavní komunikaci směrem od Třince by byla umístěna návěst před slepou 

pozemní komunikací IP10b a svislá dopravní značka Nejvyšší povolená rychlost B20a 

nastavena na 30 km/hod.  

Pomocí vodorovného dopravního značení vytvořen levý odbočovací pruh, který by 

sice neměl normovanou délku, ale pomáhal by řidiči lépe se orientovat v křižovatce a hlavně 

by přispíval k větší bezpečnost, před zezadu přijíždějícími vozidly, které odbočující vozidlo 

nemusí přes horizont vidět. 

Poslední doporučení by bylo vybudovat od křižovatky cyklostezku směrem na Třinec 

kolem silnice I/11 a propojit tak lépe Oldřichovice s okrajovou části Třince Kamionka a tím 

i centrum města přes lesopark. 

6.4.4 Shrnutí  

Další možnou stavební úpravou by bylo stržení nemovitosti č. 1, která je vyznačena na 

obrázku Obrázek 37 – křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích (návrh křižovatky)a 

křižovatku přebudovat do podoby průsečné křižovatky. Toto řešení je ale natolik nákladné a 

administrativně zdlouhavé, že není řešením této diplomové práce, která má za cíl navrhnou 

ekonomicky a časově dostupná řešení. Vzhledem k výsledkům sčítání dopravy (provoz až 14 

tis. voz. / 24 hod) by si ale křižovatka větší stavební úpravu zasloužila. Situace by se měla 

zlepšit po otevření nového úseku Nebory – Oldřichovice, který je popsán v kapitole Silnice 

I/11, plánovaný úsek Nebory – Oldrichovice . Jeho dokončení je plánováno na rok 2015, ale 

reálně to bohužel bude asi o několik let později. 

Navrhovaná opatření by se dala realizovat v krátkém časovém horizontu a dle mého 

názoru by přispěla k bezpečnosti na této křižovatce.  
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7  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové bylo zmapovat současnou situaci na silnici I/11,  

což je provedeno v kapitole Analýza současného stavu. Hlavním cílem bylo navrhnutí 

organizační a stavebně technických opatření, na kritických místech mezi obcí Ropice a 

městem Třinec. Byly nalezeny čtyři nebezpečná místa a navrhovaná bezpečnostní opatření, 

jsou popsána v kapitole Návrhy opatření na silnici I/11. Tato opatření byly voleny tak, aby 

mohly být využita v praxi, budou představena zastupiteli města Třince a předána dopravnímu 

odboru na MÚ v Třinci. 

Situace na silnici I/11 je z dlouhodobějšího hlediska doopravdy řešitelná jedině 

výstavbou plánované přeložky, která spojí rychlostní silnici R48 s hraničním přechodem 

Mosty u Jablunkova a odkloní tranzitní dopravu směřující na Slovensko směrem od Ostravy 

a zpět. Její výstavba se bohužel neustále oddaluje a reálně nebude dokončena dříve, než za 

několik let.  

Dopravně bezpečnostní opatření, realizována v roce 2011 a dokončována v průběhu 

tohoto roku pravděpodobně zvýši bezpečnost na několika kritických místech, ale to se 

prokáže až po dlouhodobějším vyhodnocení. Opatření navržená v této diplomové práci by 

mohla zvýšit bezpečnost na dalších čtyřech kritických místech a jsou navrhována tak, aby 

byla dodržena jednotnost silničního tahu.  

Vzhledem k technickým parametrům silnice I/11 a intenzitě dopravy  

až 14 tis. voz. / 24 hod. bude nehodovost i přes realizovaná opatření, pravděpodobně 

dosahovat stále vysokých hodnot. Z pohledu plynulosti dopravy je situace na řešeném úseku 

velice kritická a často zde dochází k dopravním kolapsům a tvorbě několika kilometrových 

kolon.  

Tato diplomová práce mě velice obohatila o poznatky vztahující se k utváření 

bezpečného dopravního prostoru, ve schopnosti rozpoznat, vyhodnotit a uvědomit si možná 

řešení nebezpečného dopravního prostoru. Díky této práci jsem se také zdokonalil 

ve vytváření vizualizací dopravních situací pomocí aplikace Virtual Crash. 
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Příloha 1 - Fotodokumentace řešeného místa č. IV 

 

Křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích směrem od Českého Těšína 

 

Křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích směrem od Tyry 
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Křižovatka „Napoleon“ v Oldřichovicích ze slepé ulice 

Příloha 2 - Dopravní špička na silnici I/11 

 

Třinec Lyžbice směrem na Český Těšín ve čtvrtek 24. května 2012 okolo 14:00 hod. 


