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1 Úvod 

 Žijeme v rychlé době. Obyvatelstvo i zboží se velmi často a rychle přesouvá z místa na 

místo. Zvětšuje se podíl lidí dojíždějících za prací. Zvětšují se nároky na množství a sortiment 

přepravovaných produktů, což souvisí s narůstající specializací a koncentrací výroby. 

Pokračuje globalizace. Všechny tyto zmíněné trendy vedou k nárůstu dopravy. V dnešní době 

zaujímá doprava klíčové místo ve společnosti. Silniční doprava patří k nejobjemnějším.  

A právě tato doprava má velký podíl na nepřirozených úmrtích obyvatel. Evropská unie již 

v roce 2001 navrhla snížit počet obětí silničních nehod na polovinu (z 50 na 25 tisíc za rok).  

A jakým způsobem toho dosáhnout? 

 Tato práce si klade za cíl zmapovat některé problémy současné silniční dopravy ve 

vztahu k bezpečnému užití dopravního prostoru v intravilánu (tedy ve městech a obcích)  

a nastínit možná řešení. Základní podmínkou k tomu, aby bylo možno dopravní prostor 

bezpečně užít, je, aby byl sám o sobě jednoznačný a bezpečný. Komunikační prostor je 

obyvateli měst a obcí užíván pravidelně a často a jeho špatné řešení je jednou z příčin 

dopravních nehod. Naopak správně řešený dopravní prostor zajistí pravidla, omezí nahodilost 

na minimum a dá každému účastníku dopravy jistotu a možnost vzájemně se respektovat 

(řidič – řidič, řidič- cyklista, řidič – chodec, cyklista – chodec). 

2 Právní předpisy, technické předpisy, normy 

 V České republice je přijata řada právních norem, jež se plně či dílčím způsobem 

věnují bezpečnosti silničního provozu. Jedná se především o následující normy.  

2.1 Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

 Předmět zákona lze zhruba roztřídit do následujících částí: 

První část se zabývá definicí pozemní komunikace a jejím rozdělením – kategorizací. V další 

části lze nalézt podmínky užívání a způsoby ochrany pozemních komunikací. Dále zákon 

hovoří o vlastnících různých kategorií pozemních komunikací a jejich právech  

a povinnostech. Poslední část zákona informuje o výkonu státní správy tj. o práci tzv. 

silničních správních úřadů. 
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2.2 Prováděcí vyhláška č. 104/1997 k zákonu č. 13/1997 Sb. 

 Jejím hlavním úkolem je vyložit a popsat některé pojmy zákona o pozemních 

komunikacích, doplnit pojmy hlavní a mimořádné prohlídky komunikací a mostů, definovat 

technické podmínky pro připojování komunikací a sousedních nemovitostí. Další velmi 

významnou kapitolou je rozlišení jednotlivých stavebních úprav na komunikacích (co lze 

nazvat běžnou údržbou, který zásah vyžaduje ohlášení stavby či stavební povolení). 

  Lze zde nalézt, co musí obsahovat žádost o uzavírku a objížďku, žádost o zvláštní 

užívání pozemní komunikace. Vyhláška doporučuje, které normy využít při projektování 

konkrétních dopravních staveb (např. křižovatky lze projektovat podle ČSN 73 6102 apod.). 

V přílohách vyhlášky jsou vyjmenovány závazné nebo doporučené normy, dále jsou zde 

popsány hlavní prohlídky dálnic a silnic včetně vyhodnocení nalezených jevů (např. mrazové 

praskliny, výtluky). V příloze číslo 3 jsou definovány hranice mezi pozemními komunikacemi 

navzájem, popř. mezi pozemními komunikacemi a přilehlými nemovitostmi (např. hranice 

křižovatek).  Dále je zde přesné rozdělení a popis jednotlivých údržbových prací (např. údržba 

vozovky, dopravního značení, odvodnění), přičemž údržba je buď běžná, nebo souvislá. 

Vyhláška také dopodrobna řeší plán a organizaci zimní údržby. 

2.3 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

 Celý zákon č. 361/2000 Sb., je o provozu na komunikacích, tedy stanovuje pravidla 

pro všechny účastníky silničního provozu, nezabývá se komunikacemi jako stavbou či 

dopravní tepnou. V tomto zákoně se mimo jiné hovoří o bezpečnosti silničního provozu.  

V §61 lze nalézt definici místní a přechodné úpravy provozu, kdy místní úpravou se rozumí 

trvalé dopravní značení. Přechodná úprava provozu pak představuje dočasné dopravní 

značení, např. v případě výstavby, oprav na komunikaci, u objížděk apod. Je zde také 

zmiňována obecná úprava provozu, například pokud by nebyla křižovatka rozlišena 

dopravním značením, platilo by tzv. pravidlo pravé ruky. V tomto zákoně lze však nalézt  

i problematiku, která nesouvisí s tématem této práce, a která byla původním obsahem tohoto 

zákona, a to např. podmínky vydávání řidičského oprávnění. Zákon se také zabývá registry 

řidičů. 

2.4 Prováděcí vyhláška č. 30/2001 Sb. k zákonu č. 361/2000 Sb.  

 Tato vyhláška se soustřeďuje na využití, popis a definování svislého a vodorovného 

dopravního značení, na dopravní zařízení, světelnou signalizaci apod.  
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2.5 České státní normy a technické podmínky 

 Dalšími nezbytnými podklady pro navrhování komunikací jsou české státní normy 

(dále jen ČSN) například ČSN 736110 projektování místních komunikací, dále technické 

podmínky Ministerstva dopravy (dále jen TP), mezi než patří TP 179 - navrhování 

komunikací pro cyklisty nebo TP 131 – zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi. 

Technické podmínky jsou podpůrným materiálem k Českým státním normám, jsou 

přehlednější a pomáhají projektantům. 

3 Rozbor rizikových faktorů 

 Nejprve je nutno provést rozbor, zjistit které jsou rizikové faktory, jež způsobují 

největší množství dopravních nehod. Základními faktory a zároveň podmínkami silniční 

dopravy jsou: 

 řidič 

 vozidlo 

 dopravní infrastruktura (podmínky na pozemní komunikaci) 

3.1 Řidič 

 Řidiče je nutno vést ke zdokonalování dovedností souvisejících s řízením, k dalšímu 

vzdělávání v oblasti pravidel silničního provozu a v neposlední řadě je nutno zajistit 

vymahatelnost respektování pravidel silničního provozu. Právě tato vymahatelnost, tedy 

skutečnost, že některé trestné činy a přečiny řidičů mohou zůstat nepotrestány, často vede 

k záměrnému porušování pravidel silničního provozu. Tyto problémy jsou však dány chybami 

při tvorbě zákonů a nejspíš i určitým stupněm korupčního prostředí. Jedná se tedy o úkol pro 

zákonodárce a právníky. Je nutno nastavit pravidla tak, aby byla pro všechny stejná. 

3.2 Vozidlo 

 Otázkou vozidla, jakožto rizikového faktoru, pokud je v dobrém technickém stavu, se 

není nutno příliš zabývat. V současné době evropské i světové automobilky plně respektují 

přísné technické podmínky a vyvíjejí stále bezpečnější a ekologičtější vozidla. 
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3.3 Dopravní infrastruktura 

 Vedle problémů s řidiči je dopravní infrastruktura tím faktorem, jež zaostává za 

rostoucími nároky dopravy. Dopravní infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby a s nimi 

související zařízení, např. pozemních komunikací, drah, letišť a vodních cest.
7 

 Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly, 

včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pozemní 

komunikace se rozdělují do kategorií - dálnice, silnice, místní komunikace a účelová 

komunikace. Další členění je uvnitř kategorie silnice - na I. II. a III. třídu a kategorie místní 

komunikace – na I. až IV. třídu, kdy IV. třída je nepřístupná provozu silničních motorových 

vozidel. [5]  

3.3.1 Dálnice 

 Dálnice je pozemní komunikace určená především pro rychlou dálkovou  

a mezinárodní dopravu silničními motorovými vozidly.
7
 Je vždy budována bez úrovňového 

křížení, nejsou zde tedy klasické úrovňové křižovatky. Další podmínkou jsou oddělená místa 

napojení pro vjezd a výjezd, což představuje samostatné připojovací a odbočovací pruhy. 

Dálnice má směrově oddělené jízdní pásy, je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, 

jejichž konstrukční rychlost není nižší než 80 km za hodinu. 

3.3.2 Silnice 

 Velmi podobná je z hlediska režimu užívání silnice I. třídy, jež má přívlastek 

rychlostní nebo silnice pro motorová vozidla. Její stavebně technické vybavení je podobné 

dálnici s tím rozdílem, že na rychlostní silnici I. třídy je umožněno úrovňové křížení. Dalšími 

kategoriemi jsou silnice I. II. a III. třídy. Silnice jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, 

které mohou užívat silniční popřípadě jiná vozidla a chodci. Silnice I. třídy jsou určeny 

především pro dálkovou a mezinárodní přepravu, silnice II. třídy jsou určeny pro dopravu 

mezi okresy a silnice III. třídy spojují obce nebo ostatní pozemní komunikace. Silnice 

vytvářejí takzvanou silniční síť. 

3.3.3 Místní komunikace 

 Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně 

místní přepravě na území obce. Místní komunikace se rozdělují podle svého dopravního 

významu, svého určení a stavebně technického vybavení do tříd – I., II., III. a IV. Určité 
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specifikum představuje místní komunikace I. třídy, jež je vystavěna jako rychlostní. Tato 

místní komunikace má obdobné charakteristiky jako dálnice či rychlostní silnice I. třídy.  

Místní komunikace II. třídy jsou z hlediska dopravního významu komunikacemi sběrnými 

s určitým omezením přímého připojení sousedních nemovitostí. Není tedy automaticky 

možné vybudovat sjezd či nájezd na sousední nemovitost v jakémkoliv místě. Další skupinu 

tvoří místní komunikace III. třídy - takzvané obslužné, jež umožňují přímou obsluhu 

jednotlivých objektů. Poslední specifickou skupinu tvoří místní komunikace IV. třídy, jež jsou 

až na výjimky nepřístupné silničním motorovým vozidlům. Jedná se o chodníky, stezky pro 

pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových osadách (pokud se nejedná o účelové komunikace), 

podchody, schody, lávky, obytné a pěší zóny. Tato třída je z hlediska závažnosti dopravních 

nehod okrajovou skupinou, neboť pokud je na takovéto komunikaci umožněn smíšený 

provoz, není motorovým vozidlům umožněno takzvané běžné užívání pozemní komunikace, 

například omezením rychlosti v obytných zónách na 20 km za hodinu. Určitým problémem 

v této kategorii může být smíšený provoz cyklistů a pěších. 

3.3.4 Účelové komunikace 

 Poslední kategorií jsou takzvané účelové komunikace, pozemní komunikace, které 

slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke 

spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Dále sem patří pozemní 

komunikace sloužící k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Samostatnou 

skupinou uvnitř kategorie účelové komunikace jsou komunikace uvnitř areálů, tedy 

v uzavřených prostorech, jako jsou výrobní, zemědělské a opravárenské podniky. Účelové 

komunikace mají zvláštní status, neboť bývají často ve vlastnictví fyzických popřípadě 

právnických osob neveřejného charakteru. Jejich stavební a dopravně technický stav často 

představuje pouze vyjeté koleje v terénu, jejich využití je malé, přesněji nebývá hromadné  

a tudíž zde z hlediska bezpečnosti silničního provozu hrozí menší nebezpečí. 

3.3.5 Součásti a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací 

 Nezbytné pro bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu jsou součásti  

a příslušenství komunikací. Patří sem: 

1. konstrukční vrstvy vozovek a krajnic - vrstvy komunikace představují: pláň, hrubé 

kamenivo úzké frakce, jemné kamenivo, první vrstva asfaltového betonu (ABO), penetrace, 

druhá vrstva asfaltového betonu. 
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2. přidružené pruhy 

 

Obr. 1 přidružený pruh, autor 

 Používá se v zastavěném území obce pro zajištění plynulosti jízdy veřejné dopravy. 

V prostorech, kde se předpokládají kolony, například před křižovatkami, je možno vyčlenit 

jízdní pruh pro autobusy. Samozřejmě to musí umožnit vzdálenost uličních čar, tedy šířka 

ulice. Zároveň se do těchto vyhrazených pruhů umisťují i cyklisté, popřípadě taxislužba. 

3. přídatné pruhy 

 

Obr. 2 přídatný pruh, autor 

 Přídatné pruhy zvyšují plynulost silničního provozu v zastavěném území obce. Dělí se 

na připojovací a odbočovací. 
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4. lávky pro chodce nebo cyklisty 

 

Obr. 3 lávka pro chodce, autor 

 V místech, kde je vysoká frekvence silniční dopravy je vhodnější převést cyklistickou 

dopravu na komunikaci IV. třídy, tedy na „chodník“. Samozřejmě musí to umožnit šířkové 

uspořádání této komunikace. Minimální šířka komunikace pro smíšený provoz pěších  

a cyklistů je 1,75 m. 

5. dělicí pásy 

 

Obr. 4 dělicí pás, autor 

 Zajišťují bezpečnost silničního provozu na komunikacích s vyšší povolenou rychlostí. 

Bývají na nich umístěna svodidla.  
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6. příkopy, rigoly  

 

Obr. 5 rigol, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Odvodnění je nezbytnou součástí pozemní komunikace. Jeho hlavním úkolem je 

jímání dešťové vody, která by jinak na komunikaci mohla způsobit velmi nebezpečné situace.  

Termín odvodňovací zařízení jsou podle hloubky buď, příkopy nebo rigoly. 

7. jiná povrchová odvodňovací zařízení 

 

Obr. 6 odvodňovací zařízení mostu, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Jeho hlavním úkolem je jímání dešťové vody, která by jinak na komunikaci mohla 

způsobit velmi nebezpečné situace. Jedná se o silniční nebo podobrubníkové vpusti. 
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8. vodorovné dopravní značení 

 

Obr. 7 vodorovné dopravní značení, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Vodorovné dopravní značky se užívají samostatně nebo ve spojení se svislými 

dopravními značkami, popřípadě s dopravními zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo 

zpřesňují. Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny bílou barvou, přechodná změna je 

vyznačena žlutou.6 Zajišťují lepší orientaci na komunikaci a zvyšují bezpečnost silničního 

provozu. Odstraňují nahodilost pohybu všech účastníků silničního provozu. 

9. svislé dopravní značení 

 

Obr. 8 svislé dopravní značení, autor 

 Svislé dopravní značky se rozlišují na výstražné, upravující přednost, zákazové, 

příkazové, informativní a dodatkové tabulky.[6] 
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10. svodidla 

 

Obr. 9 svodidla, autor 

 Bezpečnostní prvek užívaný v místech, kde by vjetí motorového vozidla mimo 

komunikaci mohlo mít fatální následky. 

11. směrové sloupky 

 

Obr. 10 směrové sloupky, autor 

 Směrové sloupky jsou nezbytné pro orientaci v obdobích se sníženou viditelností. 

Jejich umístění je na okraji komunikace. 
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12. dopravní knoflíky 

 

Obr. 11 dopravní knoflíky, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Dopravní knoflíky jsou nezbytné pro orientaci v obdobích se sníženou viditelností. 

Vodorovné dopravní značky mohou být doplněny dopravními knoflíky. Umisťují se u vnitřní 

strany vodícího proužku nebo na doplnění podélné přerušované čáry.6 

13. dopravní ostrůvky 

 

Obr. 12 dopravní ostrůvky, autor 

 Zajišťují zkracování přechodů na normovou délku (7 m). Mohou spolupůsobit jako 

opatření pro snížení rychlosti. Mají velký význam pro bezpečnost. 
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14. odrazné a vodicí proužky 

 

Obr. 13 vodící proužek, autor 

 Jsou nezbytné pro orientaci na pozemní komunikaci. Oddělují jízdní pruh od krajnice. 

15. zpomalovací prahy 

 

Obr. 14 zpomalovací práh, autor 

 Používají se v místech, kde je nutno upozornit na snížení rychlosti. Užívají se 

například na začátku a konci obytné zóny, kde je nejvyšší povolená rychlost 20 km/hod. 

Tímto způsobem je řidič upozorněn na změnu způsobu jízdy. Je možno je užít i v jiných 

situacích např. u škol. 
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16. přenosné svislé dopravní značení 

 

Obr. 15 přenosné dopravní značení, autor 

 Přenosné svislé dopravní značky jsou nadřazeny všem dopravním značkám, smějí být 

užívány jen po nezbytně nutnou dobu. Užívají se v případech, kdy jsou prováděny na 

pozemních komunikacích stavební práce, kdy je nutno vytvořit objížďky a podobně. 

17. hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace 

 

Obr. 16 zařízení pro provozní informace, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Informují řidiče o změnách na pozemní komunikaci, které není možno předvídat. 

Snižují na minimum neočekávané situace. Jejích význam pro bezpečnost silničního provozu 

je velmi významný a to především na rychlostních a velmi frekventovaných komunikacích. 
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18. veřejné osvětlení  

 

Obr. 17 osvětlení přechodu pro chodce, autor  

 

 Bezpečnostní opatření, které zabraňuje střetům mezi motorovými vozidly a chodci 

především v noci a v době stmívání a rozednívání. 

19. světelná signalizace sloužící k řízení provozu 

 

Obr. 18 řízení provozu světelnou signalizací, autor 

 Zajišťuje bezpečnost a plynulost silničního provozu na křižovatkách a v místech 

frekventovaných přechodů pro chodce. 
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20. zásněžky 

 

Obr. 19 zásněžky, autor 

 Používají se v zimním období proti vytváření sněhových jazyků. 

21. zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů 

 

Obr. 20 přechod pro zvěř, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Střet se zvěří většinou způsobuje velmi těžké dopravní nehody. Přechody pro zvěř 

v místech biokoridorů těmto nehodám mohou předejít. 
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4 Dopravně technický a stavební stav komunikací 

 K tomu, aby mohla být jakákoliv komunikace zařazena do kategorie dálnice, silnice, 

místní komunikace je mimo jiné zapotřebí, aby tato komunikace splňovala určitá kritéria 

dopravně technického a stavebního stavu. O co se přesně jedná?  

4.1 Dopravně technický stav komunikace 

 Jsou takové vlastnosti komunikace, jež se nemění bez stavebního zásahu.20 Jsou to 

například směr komunikace, výškové vedení, šířka, šířkové uspořádání, konstrukce vozovky, 

křížení vozovek. Tento stav je dán buď historicky, nebo vznikne na základě projektu. 

 Dopravně technický stav komunikací lze měnit jen na základě schválené projektové 

dokumentace následnou výstavbou, například rozšířením již kapacitně nedostačující 

komunikace o jeden jízdní pruh, změnou typu křížení, kdy v současné době je možno se setkat 

s náhradou klasických křižovatek typem okružní křižovatky. Dále je možno v praxi vidět 

 rozšíření komunikace tak, aby sem bylo možno umístit pruh pro cyklisty. V případě 

nebezpečných úseků je možno se setkat se změnou příčného sklonu komunikace, s budováním 

nových propustků. Tím se změní odtokové poměry, komunikace se zbaví dešťové vody  

a zabrání se tzv. aquaplaningu nebo lokálním ledovkám. 

 Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je nutno zkoumat především šířkové 

uspořádání komunikace. 

4.1.1 Šířkové uspořádání komunikací  

 Příčné uspořádání místních komunikací vyjadřuje prostor komunikace, který slouží 

k provozu vozidel, pohybu chodců, k odstavování a parkování vozidel. Dělí se na hlavní  

a přidružený prostor. V území zastavěném je celý tento prostor vymezen budovami, v území 

nezastavěném vnějšími okraji komunikace. 

 Šířka jízdního pruhu je závislá na třídě příslušné komunikace. Pohybuje se od 3,5 m  

u rychlostní komunikace po 2,75 m u obslužných komunikací. Zpevněná krajnice by měla být 

široká 2 až 2,5 m nezpevněná poté 0,5 m. Parkování je možné, když pomineme samostatná 

parkoviště, buď podélné v šíři 2 až 2,25 m nebo šikmé či kolmé v šíři 4,5 až 5 m. 

 Dalšími prvky, s nimiž se lze setkat v prostoru komunikace a které se mohou stát při 

špatném projektování zdrojem nebezpečí pro všechny uživatele dopravního prostoru, jsou: 
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 jízdní pruh pro cyklisty (cyklistické pásy) 

 bezpečnostní odstupy 

 dělicí nebo vodicí proužky 

 přidružené pruhy 

 chodníky  

 obytné a pěší zóny 

 Cyklistické pásy umístěné v hlavním dopravním prostoru jsou velmi vhodným typem 

pro komunikace ve stávající a nové zástavbě. Bohužel v tomto případě je nutno mít 

k dispozici minimálně 4,25 m v každém jízdním pruhu – kdy 3m jsou nezbytné pro motorová 

vozidla, 1m pro cyklisty, 25 cm je vodicí proužek. Tyto pásy umožňují relativně bezpečný 

pohyb cyklisty, chodci jsou zde zcela vyloučeni a řidiči motorových vozidel mají dostatek 

prostoru a navíc jsou informování o možném pohybu cyklistů. Tuto úpravu zákonů a její 

přenos do praxe lze jednoznačně pokládat za krok ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

Střety  cyklista – chodec a cyklista – motorové vozidlo mívají většinou fatální následky a to je 

jeden ze způsobů, jak tyto střety eliminovat. 

 Bezpečnostní odstup je nezbytný odstup jednoho druhu dopravního pruhu od druhého 

nebo od pevné překážky. Může oddělovat jízdní pruh pro motorová vozidla od pruhu pro 

cyklisty, pro chodce, parkovacího pruhu a jeho šíře se většinou pohybuje okolo 0,5 m. 

  Dalším pojmem je dělicí proužek, který vyznačuje rozmezí mezi sousedícími 

protisměrnými jízdními pruhy. Plní funkci nezvýšeného dělícího prostoru a jeho šíře činí  

0,25 m. Jako jeho součást se doporučuje užití reflexních dopravních knoflíků nebo zvýšených 

tvarovek. 

 Vodicí proužek se používá na vnějších stranách směrově nerozdělené komunikace  

a jeho šíře se pohybuje od 0,125 po 0,25 m. 

 Pro zvýšení bezpečnosti, ale i plynulosti provozu na komunikacích se zřizují 

přidružené pruhy parkovací, zastavovací, cyklistické, autobusové a zastávkové. Autobusový 

pruh pro veřejnou hromadnou dopravu se má zřizovat při překročení 15 spojů za 1 hodinu 

v jednom směru a při intenzitě dopravy – více jak 20 000 vozidel za 24 hodin v obou směrech. 

V zájmu preference veřejné hromadné dopravy a s ohledem na životní prostředí je vhodné 

zřizovat tyto pruhy i při nižších intenzitách. 
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 Chodci se mohou pohybovat na samostatných chodnících, na pásu pro chodce, 

v obytných a pěších zónách a stezkách pro chodce a cyklisty. Dále se chodci mohou 

pohybovat na komunikacích bez chodníků. Tento způsob pohybu lze však, jak v obcích, tak 

mimo obec pokládat za velmi nebezpečný. V České republice poměrně častý jev. Šířka 

jednoho pruhu pro chodce je 0,75 m. Jako optimální se jeví pohyb chodců v samostatném 

prostoru. Tento pohyb lze pokládat za dostatečně bezpečný a problémovým místem z hlediska 

bezpečnosti jsou zde pouze přechody pro chodce. Optimální šířka chodníků se pohybuje od 

1,75 po 2 m, z hlediska ČSN lze však akceptovat i chodníky šíře 1,5 m. 

 Samostatnou skupinou jsou obytné a pěší zóny. V pěších zónách lze plně oddělit 

pohyb osob od pohybu vozidel (s výjimkou zásobování). Tento prostor je bezpečný pro pohyb 

chodců. Do pěších zón, např. do památkových zón měst, lze také aplikovat obousměrný 

pohyb cyklistů úpravou dopravního značení. Chodci se mohou pohybovat v celé šířce pěší 

zóny, musejí však umožnit průjezd vozidel. 

 Obytné zóny se uplatňují především tam, kde vzhledem k nedostatku prostoru nelze 

stavebně umístit chodník, kde se vyskytuje především bytová zástavba například ve 

zklidněných částech města. Pohyb motorových vozidel je zde omezen rychlostí 20km/h popř. 

dalšími stavebními úpravami. Především se lze setkat s příčnými zpomalovacími prahy. Dále 

lze omezit rychlost vozidel šířkovým uspořádáním (zúžené prostory). 

4.1.2 Křižovatky 

 Dalším velmi problémovým místem jsou křižovatky. Křižovatka je místo, v němž se 

pozemní komunikace protínají nebo stýkají a alespoň dvě z nich jsou vzájemně propojeny. 

Křižovatka umožňuje přejezd vozidel z jedné komunikace na druhou. Z hlediska vzájemného 

napojení lze křižovatky rozdělit na: 
10 

I. úrovňové 

        1. průsečné: kříží se dvě komunikace ve tvaru kříže   

        2. stykové: stýkají se dvě komunikace ve tvaru písmene T 

        3. odsazené: křížící se komunikace se nestýkají v jednom bodě (zjednodušeně si je 

možno představit si - 2 T křižovatky- klasické T a otočené T) 

        4. okružní – jednosměrný kruh 
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II. mimoúrovňové – bezpečnost těchto křižovatek spočívá v tom, že účastníci silníčního 

provozu se nestřetávají tak jako u úrovňových křižovatek. Tím se eliminuje množství 

dopravních nehod. 

 Křižovatky lze dále rozdělit na křižovatky řízené světelnou signalizací a křižovatky 

bez ní. Křižovatky bývají často místem snížené bezpečnosti a mají značný vliv na statistiky 

nehodovosti. 

Nedílnou součástí křižovatek jsou ostrůvky, které lze následovně rozdělit.
10 

Podle účelu se dopravní ostrůvky dělí na: 

 - dělicí ostrůvky 

 - směrovací ostrůvky 

 - ochranné ostrůvky 

Rozměry dopravních ostrůvků: 

 - dělicí ostrůvky- široké nejméně 1,0 m 

    - dlouhé alespoň 6,0 m až 8,0 m 

 - zvýšené směrovací ostrůvky  

    - na silnicích - plocha nejméně 7,0 m
2
  

    - na místních komunikacích - plocha 5,0 m
2
 

Ostrůvky menší než 5 m
2
, se vyznačují dopravním značením v podobě stínů. 

 Dopravní ostrůvky jsou nezbytným prvkem zvyšujícím bezpečnost silničního provozu. 

Rozdělují a tím pádem zkracují přechody pro chodce, oddělují autobusové zálivy, zužují 

jízdní pruhy a nutí řidiče snížit rychlost. 

4.2 Stavební stav komunikace  

 Stavebním stavem komunikace se rozumí proměnné vlastnosti, tedy takové parametry, 

které se mění v čase,[20] např. působením vlivů počasí, dopravního zatížení, stárnutím 

použitých materiálů. Jedná se o drsnost vozovky, podélné a příčné nerovnosti, poruchy krytu 

například mrazové praskliny, výtluky. Dále je zde možné zařadit únosnost komunikace, 

popřípadě zbytkovou životnost. 

 Každá stavba stárne, včetně komunikací. Jsou ovlivňovány přírodními podmínkami, 

ale jsou také každodenně zatěžovány jak nadměrným provozem, tak přetěžovány nákladními 
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vozidly. Při protiprávním užití komunikace dochází k mnohem rychlejší amortizaci  

a následnému poškození, jež má za následek ohrožení bezpečnosti silničního provozu.  

O zajištění optimálního dopravního a stavebního stavu pozemní komunikace se starají správci 

těchto komunikaci. V případě dálnic a rychlostních silnic první třídy je majitelem stát  

a správu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic. U silnic II. a III. třídy je majitelem místně 

příslušný kraj a správcem Správa a údržba silnic.  Ředitelství silnic a dálnic většinou uzavírá 

smlouvu o údržbě s místně příslušnou Správou a údržbou silnic. Místní komunikace jsou ve 

vlastnictví i správě místně příslušných obcí. Veřejně přístupné účelové komunikace bývají 

zpravidla ve vlastnictví majitele nebo majitelů pozemků, na nichž je komunikace umístěna. 

 V praxi se lze setkat především s běžnou a plošnou údržbou komunikace svěřené do 

péče. V obou případech je základem provádět zákonem stanovené pravidelné prohlídky 

svěřených úseků komunikací, tyto prohlídky vyhodnocovat a následně provést příslušnou 

údržbu. Jaké případy poškození pozemní komunikace mohou nastat: 

1. podélné a příčné nerovnosti – v tomto případě se lze setkat s výtluky, popř. s “vyjetými 

kolejemi“ 

2. poruchy krytu – např. mrazové praskliny 

 Součástí běžné údržby komunikací je také zimní údržba, jejíž nedostatečné nebo 

nekvalitní provedení může mít za následek zvýšenou dopravní nehodovost. Zimní údržba 

může být podpořena protismykovými opatřeními provedenými na obrusné vrstvě asfaltového 

betonu. Tato opatření se provádějí v zatáčkách se špatným sklonem, v místech se špatnými 

odtokovými poměry, popřípadě v místech, kde byl zvolen příliš jemný povrch obrusné vrstvy. 

5 Shrnutí 

 Technické prostředky, které se podílejí na zvýšení bezpečnosti silničního provozu jsou 

v zastavěných územích především – úpravy délky přechodů pro chodce a jejich optimální 

osvětlení, navrhování a realizace pěších a obytných zón, jejichž součástí bývají příčné 

zpomalovací prahy. Bezpečnost dále zvyšuje oddělení pohybu cyklistů od chodců, potažmo 

od motorových vozidel. Výběr vhodné varianty je závislý na počtu procházejících chodců, 

popřípadě na množství projíždějících motorových vozidel. 

 Dalším fenoménem současných měst je výstavba okružních křižovatek, které zajistí 

snížení rychlosti motorových vozidel. Snížení rychlostí projíždějících vozidel dále napomáhá 
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úprava příčného uspořádání pozemní komunikace tak, aby se šíře jízdních pruhů pohybovala 

na dolní hranici normy tj. 2,75 až 3,25 m. 

 Nelze opomenout některé druhy svislého a vodorovného dopravního značení, jako 

například optická psychologická brzda, informativní značky, jež upozorňují na měření 

rychlosti na nebezpečných úsecích pozemních komunikací, zvýraznění svislého  

a vodorovného dopravního značení. 

 Nezbytným bezpečnostním prvkem je jednoznačná a bezpečná křižovatka. Křižovatku 

lze upravit většinou stavebně, rozšířením chodníkových hran, osvětlením, doplněním světelné 

signalizace, změnou šířkového uspořádání prostoru křižovatky (ostrůvky). 

 Co všechno je nutno mít na zřeteli při navrhování nové komunikace, popřípadě při 

změnách dopravně technického stavu komunikací? Základem je zajistit bezpečný a plynulý 

pohyb všech účastníků dopravy, zklidnit dopravu v obcích, zvýšit bezpečnost na průjezdních 

úsecích. V obcích omezit dominanci motorové dopravy, zvýšit ochranu chodců a cyklistů, 

preferovat všechny druhy veřejné hromadné dopravy a v neposlední řadě vymezit vzájemnou 

vazbu pozemních komunikací v obcích a mimo ně. V dnešní době se začíná měnit názor na 

veřejný prostor v obci, kdy původně, v době rozvoje automobilizmu bylo jednoznačně 

preferováno motorové vozidlo před ostatními účastníky silničního provozu a vůbec uživateli 

veřejného prostoru. Dnes je tento názor překonáván a začíná se projevovat snaha 

zrovnoprávnit v obcích a městech ostatní druhy dopravy s dopravou automobilovou. 

6 Statistické posouzení příčin dopravních nehod 

 Podle statistik Policie České republiky jsou dopravní nehody dány působením tří 

základních faktorů – řidiče, vozidla a pozemní komunikace. V některých případech však nelze 

přesně říci, že danou dopravní nehodu zavinil pouze řidič či pouze technický stav vozidla. 

Často se podílejí na dopravní nehodě dva či všechny tři faktory. 

 Jak tedy byly dopravní nehody hodnoceny v roce 2012 na celém území ČR předkládají 

následující tabulky: 
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Viník nehody Počet 

nehod 

Podíl 

nehod v % 

Počet 

usmrcených 

Počet 

usmrcených v % 

Řidič motorového 

vozidla 

70441 86,53% 627 92,07 

Řidič nemotorového 

vozidla 

2467 3,03% 32 4,70 

Chodec 1292 1,59% 19 2,80 

Jiný účastník 145 0,19% 0 0 

Závada komunikace 282 0,34% 0 0 

Technická závada 

vozidla 

465 0,57% 0 0 

Lesní/domácí zvěř 5915 7,26% 0 0 

Jiné zavinění 397 0,49% 3 0,43 

Tab. 1 Policejní statistika nehod 2012, Policie České republiky 

 

Příčina nehody Počet nehod tj. v % Počet 

usmrcených 

tj. v % 

Nepřiměřená 

rychlost 

14529 20,6 257 41,0 

Nesprávné 

předjíždění 

1418 2,0 38 6,1 

Nedání 

přednosti v 

jízdě 

12260 17,4 88 14,0 

Nesprávný 

způsob jízdy 

42234 60,0 244 38,9 

Tab. 2 Zapříčinění nehod 2012, Policie České republiky 
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Místo nehody Počet nehod Počet 

usmrcených 

Počet těžce 

raněných 

Počet lehce 

raněných  

v obci 57628 231 1598 13303 

mimo obec 23776 450 1388 9287 

z toho dálnice 2432 20 59 477 

Tab. 3 Místa nehod 2012, Policie České republiky 

 Právě druhá tabulka popisuje příčiny dopravních nehod zaviněných řidiči. Nedání 

přednosti v jízdě, může být zapříčiněno nepřehlednou situací na křižovatce, která může být 

zaviněna nepřehledným horizontem nebo zastíněním rozhledu překážkami nebo dopravním 

značením. Tak jako nesprávné předjíždění může být způsobeno nevhodným vodorovným 

dopravním značením. Taktéž nesprávný způsob jízdy může být dán nevhodným uspořádáním 

komunikace. Ve třetí tabulce je dobře vidět, z jakého důvodu jsem se zaměřil právě na 

zastavěné území obcí či měst. Je zde vyšší nehodovost. 

 V policejní statistice nehodovosti nelze vyčíst, do jaké míry bylo špatné rozhodnutí 

řidiče zapříčiněno vlivem pozemní komunikace. 

 Jak tedy eliminovat vliv pozemní komunikace na dopravní nehodovost? V intravilánu, 

kde jsou dopravní situace daleko složitější než mimo něj, je nutno postupovat od jednoho 

problematického místa k druhému, provést rozbor a následně přijmout opatření – např. 

stavebními úpravami daného prostoru, úpravou dopravního značení prostoru. 

 Pro tuto práci bylo vybráno město Tábor. Bylo vyčleněno několik dopravně složitých 

prostorů, jež byly posouzeny a následně upraveny tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech 

účastníků silničního provozu. 

7 Konkrétní návrhy bezpečného uspořádání dopravního prostoru 

Dle rozborů provedených v předešlých částech této práce je patrné, že největší 

nebezpečí číhá na účastníky silničního provozu v obci. Jedná se o prostory křižovatek  

a navazujících vyústění. Obecně u křižovatek je nutno zajistit jejich přehlednost a to pro 

všechny účastníky silničního provozu. To zahrnuje optimální rozhledové trojúhelníky, jak pro 
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motorová vozidla, tak pro chodce, případně cyklisty. U stávajících křižovatek je dále nutno 

zajistit řádné osvětlení křižovatky, odstranit všechny vizuální překážky v rozhledových 

trojúhelnících křižovatek jako jsou zeleň, reklamy, autobusové zastávky, čerpací stanice  

a podobně. Dále u stávajících křižovatek je nutno provést rozbor svislého a vodorovného 

značení, které musí být srozumitelné, umístěné tak, aby včas zvýšilo pozornost řidiče nebo 

cyklisty. Na druhou stranu je nutné, aby bylo dopravní značení co možná nejjednodušší. 

U křižovatek se však kromě nepřehlednosti objevuje ještě jeden problém a to nesoulad mezi 

skutečnou předností v jízdě a předností v jízdě, která je pocitová (psychologická přednost). 

Řidič se zde domnívá, že je na hlavní pozemní komunikaci s ohledem na její stavební 

uspořádání. Takové situace nastávají tehdy, když není hlavní pozemní komunikace vedena 

přímým směrem nebo když je hlavní pozemní komunikace stavebně užší popřípadě má stejné 

šířkové uspořádání jako komunikace vedlejší.  

7.1 Město Tábor, křížení ulic Bechyňská, Týnská, Laudova 

 Popis křižovatky: Jedná se o křížení ulic Bechyňská, Týnská (s nájezdem na most přes 

řeku Lužnici) a ulice Laudova. Hlavní pozemní komunikace je vedena z mostu do prava do 

ulice Bechyňská. Vedlejší pozemní komunikace (opět ulice Bechyňská) vede z centra města 

Tábora ze svahu a je ukončena v předpolí mostu. Není zde zřízen žádný přechod pro chodce 

ani místo pro přecházení chodců. U paty mostu je umístěna autobusová zastávka MHD. 

Nastávají zde tyto nebezpečné situace: 

1. vozidlo přijíždějící z mostu (Týnská ulice) a směřující rovně do centra, nedá přednost 

v jízdě vozidlu přijíždějícímu zespodu – z hlavní pozemní komunikace v Bechyňské ulici 

2. vozidlo přijíždějící z vedlejší pozemní komunikace, v ulici Bechyňská, jedoucí rovně do 

Týnské ulice na most nebo chce pokračovat do ulice Bechyňské (doleva), nedá přednost jak 

vozidlům přijíždějícím z ulice Laudovy (pravidlo pravé ruky) tak vozidlům přijíždějícím 

z ulice Týnské (z mostu) 

3. chodci mají problémy překonat tuto křižovatku a to vzhledem k neexistenci přechodu pro 

chodce či místa pro přecházení. 
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Obr. 21 Křížení ulic Bechyňská, Týnská, Laudova, autor 

 Na základě výše popsaného rozboru, byla navržena následující úprava. Bylo 

provedeno doplnění a zvýraznění vodorovného a svislého dopravního značení a došlo také na 

stavební úpravy. Tyto úpravy se skládaly z protažení chodníku od paty mostu do ulice 

Bechyňská. Na konci nového chodníku bylo vytvořeno místo pro přecházení. Přechod pro 

chodce zde nebyl vhodný, kvůli nepřehlednosti křižovatky. Zastávka městské hromadné 

dopravy u paty mostu byla opatřena prosklenou čekárnou. Přes všechna bezpečnostní opatření 

se nakonec ukázalo, že prosklená čekárna je nejlepší bezpečnostní prvek. Neboť řidiči 

přijíždějící od mostu mají těsně za rozhledovým trojúhelníkem umístěnu překážku, která 

zajistí jejich zpomalení. Je tím zajištěna přednost zprava. I přesto, že je čekárna průhledná, je 

nutno před vjezdem do křižovatky snížit rychlost a uvědomit si faktické přednosti v jízdě, 

neboť průhled přes čekárnu není vždy ideální a řidičům se může jevit jako nespolehlivý. Pro 

chodce byl vytvořen bezpečný koridor, kdy po novém chodníku opatřeném zábradlím, jsou 

schopni bezpečně překonat prostor křižovatky. Jako doplňkové bezpečnostní opatření bylo 

navrženo otočení jednosměrnosti ulice Laudova. Tím by odpadlo pravidlo pravé ruky v této 

nepřehledné křižovatce. Toto opatření se však nepodařilo prosadit, nicméně v mé vizualizaci 

je navržen ideální stav tím, že jednosměrnost ulice Laudova byla otočena. 

Laudova  
Týnská 

Bechyňská 

Bechyňská  
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Obr. 22 navržené řešení, autor 

7.2 Město Tábor, křižovatka ulic Vodňanského a Blanická 

 Průjezdnost dané křižovatky je velmi omezená z důvodu možného zastavení městské 

autobusové dopravy. Zároveň z ulice Blanická je omezený rozhled při zastavení autobusu na 

zastávce. V současné době jsou obě zastávky pro městskou autobusovou dopravu spíše 

provizorním řešením. Stávající nástupiště jsou řešena bez přístřešku, bez zvýšené nástupní 

hrany a to betonovými panely na straně jedné nebo štěrkovou plochou na straně druhé. 

Zastávky se nacházejí v jízdním pruhu, což má za následek omezení provozu. Dalším 

nedostatkem je chybějící přechod pro chodce přes ulici Blanickou. Chodci tak musí 

nebezpečně přecházet například v místě napojení ulice Blanické na hlavní ulici Vodňanského. 

 

Obr. 23 Křižovatka ulic Vodňanského a Blanická, autor 

Blanická  Vodňanského  
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Navrhované řešení: 

 Celý tento zanedbaný prostor, který byl původně předměstím Tábora se rozrůstáním 

města a vybudováním podchodu pod nádražím, stal velmi užívaným. Úprava této křižovatky  

a okolí je tedy nezbytným opatřením a to především z hlediska bezpečnosti silničního 

provozu. Autobusová zastávka směrem k ulici Budovcova by měla být umístěna v zálivu, se 

zařazovacím a vyřazovacím úsekem, pro lepší plynulost dopravy. Zastávka v opačném směru, 

směřující do ulice Zavadilská, zůstane umístěna stejně jako v současnosti a to z důvodu 

nedostatečného prostoru podél komunikace. Toto umístění by nebylo možné, ale vzhledem 

k tomu, že je zastávka městské hromadné dopravy v křižovatce tvaru „T“ je zastavení 

autobusu bezpečné. Dále je nutno vytvořit přístupové chodníky k zastávce a zastávky vybavit 

zastávkovými přístřešky, prosklenými čekárnami. Nezbytnou součástí úpravy je vytvoření 

přechodu přes ulici Blanickou a doplnění navazujícího chodníku.  

 

Obr. 24 navržené řešení, autor 

7.3 Vjezd do obce Zárybničná Lhota směrem z Tábora do Pelhřimova 

 Toto místo je velmi nebezpečné především proto, že se jedná o silnici první třídy I/19. 

Doprava tu stále roste a to nejen z důvodu blízkosti sjezdu z nového úseku dálnice D3. 

Umístěným radarem byl zjištěn průjezd 5 až 7 tisíc vozidel za den s vysokým podílem 

nákladní automobilové dopravy. Jsou zde zastávky pro městskou hromadnou dopravu, jejichž 
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nástupiště jsou úzká nebo žádná. Za nimi se nachází křižovatka spojující kemp a chatovou 

oblast. Využívání této křižovatky pro pěší dopravu se kumuluje do letních měsíců. V tomto 

období přebíhají silnici I. třídy stovky rekreantů. I když se jedná již o obec, počet řidičů, kteří 

tu dodržují maximální povolenou rychlost je velmi malý, neboť komunikace směrem do vsi se 

svažuje. Chybí zde jak chodníky k autobusovým zastávkám, chodníky spojující kemp  

a chatovou oblast, tak navazující přechod pro chodce přes silnici I. třídy. Město Tábor zde 

navíc, buduje samostatnou smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, která povede souběžně se 

silnicí č. I/19. Tím letní využívání prostoru ještě vzroste. 

 

Obr. 25 Vjezd do obce Zárybničná Lhota, autor 

Navrhované řešení 

 V prostoru vjezdu do obce by mělo dojít ke změně způsobu jízdy a to snížení rychlosti 

vozidla a zvýšení pozornosti řidiče. Umístěním dopravní značky, která označuje začátek obce 

nenutí řidiče, aby změnili způsob jízdy, navíc bývá chybou, když je označení začátku obce 

daleko před jejím skutečným začátkem. Tím se respektovanost svislého dopravního značení 

„začátek obce“ ještě sníží. Ve sledovaném území by bylo vhodné zúžit komunikaci pomocí 

dělícího ostrůvku na nově zřízeném přechodu pro chodce. Dopravní ostrůvek a přechod pro 

chodce by samozřejmě přinutil řidiče ke snížení rychlosti. Tvorbu dopravních ostrůvků, popř. 

okružních křižovatek v průjezdních úsecích silnic v malých obcích, přímo doporučuje ČSN 

736110. Na toto opatření logicky navazují další. Vjezd do obce označit reflexním svislým 
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dopravním značením upozorňující na vjezd do obce, Vytvořit zastávky MHD v zálivu se 

zařazovacími a vyřazovacími úseky pro lepší plynulost dopravy a zároveň lepší rozhled pro 

řidiče vjíždějící na hlavní komunikaci. Doplnit zastávky o propojující chodník a osvětlit 

přechod pro chodce. 

  

Obr. 26 navržené řešení, autor 

 

7.4 Město Tábor, křížení ulic Stránského a Blanická  

 Aktuální stav křižovatky nepřispívá k bezpečnosti chodců na přechodech. Jsou zde 

dlouhé přechody a to přes tři jízdní pruhy bez světelného signalizačního zařízení. Komunikace 

je zde velmi široká a řidič má tak pocit, že již vyjíždí ze zastavěného území obce. V ulici 

Blanická chybí chodník a následný přechod pro chodce. Je nutno přihlédnout ještě k jednomu 

specifiku této křižovatky. V její blízkosti se nacházejí chráněné dílny postižených občanů 

(společnost DITA). 
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Obr. 27 Křížení ulic Stránského, Blanická, autor 

Navrhované řešení 

 Uspořádat křižovatku bez světelného signalizačního zařízení a to z důvodu plynulosti 

provozu. Umístit na stávající přechody pro chodce ochranné dělící ostrůvky pro bezpečnější 

pohyb chodců a osvětlení těchto přechodů. Změnit šířkové uspořádání díky úpravě jízdních 

pruhů a zmenšit poloměry oblouků okrajů jízdního pruhu silnice. Vytvořit osvětlený přechod 

pro chodce v ulici Blanická a přivést k němu chodník. 

 

Obr. 28 navrhované řešení, autor 

Blanická  Soví  Blanická  

Stránského  
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7.5 Město Tábor, křižovatka ulic Vožická a Stránského 

 Na křižovatce je velký provoz, vznikají tu občasné kolony hlavně z ulice Vožická, 

neboť se jedná o hlavní spojnici Tábor - Vlašim. Většina vozidel od Vlašimi (Mladé Vožice) 

odbočuje doleva z vedlejší pozemní komunikace. Vyprazdňování křižovatky v době 

dopravních špiček je takřka nemožné. Chybí zde osvětlení přechodů pro chodce a jejich délka 

je přes tři jízdní pruhy bez světelné signalizace.  

 

 

Obr. 29 Křižovatka ulic Vožická, Stránského, autor 

Navrhované řešení 

 Z důvodu velkého provozu by bylo výhodné upravit křižovatku světelným 

signalizačním zařízením. Přechody vybavit ochrannými dělícími ostrůvky a rozšířit chodník 

pro bezpečnější pohyb chodců. Dále bude nezbytné změnit šířkové uspořádání díky úpravě 

jízdních pruhů. Jako vhodné se jeví umístění výše popsaných dělících ostrůvků, které ovšem 

nejsou dle ČSN 736110 nezbytné, neboť křižovatka bude opatřena světelným signalizačním 

zařízením. V tomto případě je možno prodloužit délku přechodů, bez přerušení dopravním 

ostrůvkem až na 12 m. 

Zavadilská  
Vožická  

Stránského 

Vožická  
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Obr. 30 navrhované řešení, autor 

7.6 Cyklistická doprava, řešení ve městě Táboře 

 V poslední době dochází k masovému rozvoji cyklistiky. V obchodech lze zakoupit 

veškeré vybavení a lidé začínají využívat kolo, jak k rekreaci, tak k dopravě do zaměstnání. 

V obou případech zaostává stav dopravní infrastruktury pro užití kola jako dopravního 

prostředku. Celá řada měst vstoupila do tzv. uherskohradištské charty, která se, společně 

s týmem státního koordinátora pro cyklistiku, snaží být nápomocna městům v prosazování 

lepší infrastruktury pro cyklisty. 

 Cílem těchto snah je zajištění koexistence všech druhů dopravy ve městech. Za tímto 

cílem se města snaží o budování samostatných cyklostezek v dopravně složitých místech. 

Dále se snaží o vytváření cyklistických pruhů integrovaných do hlavního dopravního prostoru 

a budování místních komunikací IV. třídy pro smíšený nebo oddělený pohyb cyklistů  

a pěších. 

Na všech upravovaných nebezpečných místech bohužel není možno umístit pruh pro 

cyklisty, neboť to neumožňuje šířka hlavního dopravního prostoru. Taktéž se město Tábor 

nepřiklání k umístění samostatné cyklistické stezky či stezky pro smíšený provoz cyklistů  

a pěších v místech s nízkým provozem motorových vozidel. 

Při navrhování jednotlivých dopravně-bezpečnostních opatření je opět nutno vycházet 

z konkrétních situací. Obecně je známo, že největší počet nehod cyklistů vzniklo při vjíždění 

cyklistů do křižovatek a to kolizí s odbočujícím vozidlem, najetím na jedoucí, stojící nebo 

brzdící vozidlo, kolizí při odbočování samotného cyklisty. Dalším typem nehod jsou kolize 
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s chodci. Dochází k nim při přímé jízdě, při odbočování cyklisty na křižovatce, kolize 

s chodcem, který přechází vozovku před jedoucím cyklistou za stojícím vozidlem. Ve městě 

Táboře je nyní uváděn do praxe schválený cyklistický generel a potýká se s následujícími 

problémy: 

1. obousměrný pohyb cyklistů na jednosměrné pozemní komunikaci 

2. aplikace cyklistických pruhů do hlavního dopravního prostoru 

3. použití piktogramů 

4. převedení cyklistů stísněnými uličními profily města  

Obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrné pozemní komunikaci je z hlediska Policie 

České republiky nepřijatelný. Zatím se ve městě Táboře nepodařilo toto opatření prosadit. Pro 

názornost cyklistické pruhy mohou být součástí, jak hlavního, tak přidruženého dopravního 

prostoru. Praxe ukazuje, že pokud je intenzita motorových vozidel na komunikaci nižší než 

2500 vozidel za 24 hodin, je vhodnější užití cyklistických pruhů do hlavního dopravního 

prostoru v těsné blízkosti pruhu pro motorová vozidla. V tomto případě je jízda cyklisty 

plynulá, bez nutnosti dávat přednost v jízdě. Tento problém a zároveň kolizní místa vznikají 

při vedení cyklostezky v přidruženém dopravním prostoru v místech častých křižovatek. 

V tomto případě je nutné, aby cyklista sesedl z kola a pokračoval přes přechod jako chodec. 

Takováto jízda cyklistům nevyhovuje, neboť není plynulá. Proto si každý cyklista rozmyslí, 

jestli má smysl takovou cyklostezku užít. 

Město Tábor tedy v zastavěném území preferuje cyklistické pruhy v hlavním 

dopravním prostoru. V tomto ohledu zde vzniká ještě jeden problém a to nedostatečná šíře 

dopravního prostoru pro umístění pruhu. Je nutné mít k dispozici navíc 0,5 m pro 

bezpečnostní odstup, 1,5 m pro vlastní pruh a 0,25 m  odstup od pruhu pro motorová vozidla. 

Tento optimální stav vyžaduje Policie České republiky a ne vždy je tento požadavek 

realizovatelný. V případě, že není dostatek prostoru pro umístění cyklistického pruhu 

v hlavním dopravním prostoru uplatňuje město Tábor použití piktogramů, které nemají žádné 

požadavky na šířkové uspořádání dopravního prostoru. Jejich předností je upozornění na 

pohyb cyklistů a zvýšení pocitu bezpečnosti ve prospěch cyklistů. 

Cyklostezky jsou zřizovány v místech s větší intenzitou motorových vozidel nebo 

v místech přechodu zastavěného území do nezastavěného území obce. Se zřizováním 
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cyklostezek nejsou v praxi vážnější problémy z hlediska prosazení v rámci stávajících 

zákonných úprav. Jediným problémem je zajištění finančních prostředků. 

U cyklotras, které procházejí po chodnících, tedy se smíšeným provozem pěších  

a cyklistů, mohou nastat problémy v místech s vyšší intenzitou pěší dopravy. Bohužel v tomto 

případě Policie České republiky striktně vyžaduje ukončení značkou „Cyklisto sesedni z kola“ 

nebo „Cyklisto veď kolo“. 

Jako příklad nevhodného umístění samostatné cyklostezky do prostoru, který není dotčen 

vysokou intenzitou motorové dopravy uvádím cyklostezku v Budovcově a Průběžné ulici 

v Táboře. 

 

Obr. 31 Cyklostezka ulice Budovcova, autor 

 

 

Obr. 32 Cyklostezka ulice Průběžná, autor 
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Obr. 33 Ideální stav cyklistického pruhu (Drážďany NSR jaro 2012), autor 

8 Obecné ekonomické zhodnocení  

 Dopravní nehody jsou na denním pořádku a často mají i tragický konec. I když ztráta 

někoho blízkého se nedá nahradit, pak z ekonomického hlediska je cena lidského života 

hodně vysoká. Člověk, který zemře při dopravní nehodě, tedy stojí společnost zhruba 17,5 

miliónu korun, těžce zraněný způsobí ztrátu 4,8 miliónu korun.
12

 Největší položkou v těchto 

výpočtech samozřejmě nejsou bezprostřední náklady při nehodě, ale právě ty, které přicházejí 

následně. Základem jsou takzvané přímé a nepřímé náklady. Pokud se jedná o přímé náklady 

patří mezi ně peníze, které jdou na záchranné složky, pojišťovny nebo na léčení. Mezi 

nepřímé náklady pak patří nemocenská, invalidní důchod, vdovské nebo sirotčí důchody, 

které mají vliv na tvorbu hrubého domácího produktu. Když se podíváme do statistik, tak se  

v roce 2010 policisté na našich silnicích zabývali 75,5 tisíci nehod. Při nich přišlo o život 753 

lidí a dalších 24,5 tisíce se zranilo, z toho tři tisíce těžce. Přepočteno na peníze se ztráty 

společnosti pohybují ve výši 57,2 miliardy korun.  

 Pokud se podíváme kolik peněz je zapotřebí na modernizaci silniční sítě  

(do které se započítává budování obchvatů měst a obcí, přestavba křižovatek a mostů, 

odstraňování nebezpečných míst, zřizování přídatných pruhů, úprava šířkových parametrů, 

poloměrů, rozhledových poměrů atd.), tak zjistíme, že náklady na uvedení sítě silnic I. třídy 

do normového stavu byly vyčísleny podle centra dopravního výzkumu na 86 mld. Kč. Dále 
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náklady na přestavbu silnic II. a III. třídy byly orientačně vyčísleny na 60 mld. Kč.  V těchto 

penězích se však promítají i úpravy, které mají za cíl plynulost silničního provozu, ne všechny 

výše zmíněné úpravy se tedy podílejí na snížení množství nehod. Pouze opatření zvyšující 

bezpečnost silničního provozu mají dopady na lidské zdraví a na počet usmrcených osob. 

Právě tady je nutné si rozmyslet, které z těchto úprav jsou pro bezpečnost osob 

využívající silniční provoz prioritní. Je vždy nutno zvažovat, kam peníze investovat a jak 

ukazuje počet úmrtí, rozhodně se vyplatí investice do bezpečnosti. Takováto investice např. 

do vybudování přechodů se světelnou úpravou by měla být samozřejmostí, nicméně obce, 

kraje, potažmo stát mají omezené prostředky. I proto je nutno pracovat systémově a adresně.  

 Jakmile se někde řeší zlepšení bezpečnosti dopravní situace, tedy jestli předělat 

křižovatku nebo nasvětlit přechod, výše zmíněná čísla jsou důležitým, orientačním 

argumentem, díky kterému se dá říct, že například několikasettisícová investice do 

vybudování přechodu se světelnou úpravou se vyplatila.   

9 Závěr 

 Tato práce monitoruje a rozebírá vzorové nebezpečné lokality, které lze nalézt snad 

v každém městě v Česku. Jejich posouzení a následná úprava dle současných zákonných  

a normových ukazatelů dává návod, jak takováto místa v obcích řešit. Celkově lze však říci, 

že i když se jedná o obecné úpravy, například zkrácení přechodů pomocí dopravních 

ostrůvků, je nutno ke každému místu přistupovat individuálně, vše promyslet a nakreslit 

autorizovaným dopravním inženýrem. Následně vše předložit k diskuzi odborné veřejnosti.

  Obecně lze říci, že práci lze využít jako návod pro řešení dopravně 

problémových míst. Zároveň se lze poučit z neúspěchů a patových situací, které nastaly při 

snaze vyřešit problematické místo optimálně.  

 Jako poslední, co práce rozkrývá, je určitá nenavázanost zákonů a norem. Je však 

nutno zdůraznit, že ČSN ve většině případů nejsou závazné, nicméně Policie České republiky  

a silniční správní úřady je striktně vyžadují. Obce se však tím, i při maximální snaze problém 

řešit, dostanou do složité situace a nepohnou se z místa. 

 Abych nekončil pesimisticky. Práce monitoruje snahu města Tábora vytvořit pro své 

občany bezpečné prostředí. Podobným problémům se věnují i další města a obce v České 

republice. Z jejich zkušeností vyplývá, že pokud se o problémech nebude mluvit, nebudou se 

řešit. Doufám, že touto prací přispěji k celospolečenské diskuzi. 
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