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ANOTACE 

MIKŠ, Jan. Bezpečnost motocyklisty v silničním provozu a rozbor kritických míst 

v regionu. Ostrava, 2015. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra bezpečnostních 

služeb. Vedoucí práce plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý. 

Diplomová práce se zabývá lokalizací nebezpečných úseků pro motocyklisty na silnicích 

v Moravskoslezském kraji. V úvodu této diplomové práce jsou rozebrány důležité právní 

předpisy týkající se dané problematiky. Dále následuje rozbor silnic, které se v České 

republice, potažmo v Moravskoslezském kraji nacházejí. Na tuto část navazuje popis 

silničních bezpečnostních prvků, které mohou mít na motocyklisty vliv. V práci jsou 

uvedené statistické údaje mapující dopravní nehodovost motocyklistů v jednotlivých 

částech regionu, z nichž je potom vycházeno v analytické části. V analytické části jsou 

lokalizovány kritické úseky pomocí nejrůznějších ukazatelů. Na těchto úsecích jsou 

navrhnuta opatření, která by mohla zamezit, či zmírnit dopravní nehody motocyklistů.  

Klíčová slova: Motocykl; svodidla pro motocyklisty; nehodovost; kritické úseky. 

ANNOTATION  

MIKŠ, Jan. The safety of motorcyclists in the road traffic and analysis of critical points 

in the region. Ostrava, 2015. Diploma thesis. VŠB - Technical University of Ostrava. 

Faculty of Safety Engineering. Department of Safety Services, Bachelor's thesis 

supervisor plk Mgr. Bc. Jiří Zlý. 

This thesis deals with localization dangerous sections of motorcyclists on the roads in the 

Region. At the beginning of this thesis are discussed important legislation on the issue. 

This is followed by an analysis of the roads, which in the Czech Republic, by extension, in 

the Moravian-Silesian Region found. This part is followed by a description of road safety 

elements that can have impact on motorcyclists. The paper presents statistical data 

describing traffic accidents motorcyclists in various parts of the region from which it is 

then a curfew in the analytical part. In the analytical parts are located in critical sections 

using various indicators. On these sections are suggested measures which could prevent or 

mitigate traffic accidents of motorcyclists. 

Keywords: Motorcycle; barriers for motorcyclists; accidents; critical sections. 
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1 Úvod 

Motocyklům se věnuji již od svých dvanácti let a provázejí mne až do současnosti. 

Prošel jsem si těmi úplně nejslabšími stroji, jako je historický moped, nebo pionýr, až po 

silnější stroje, jako například Honda, nebo Ducati přesahující 600 kubických centimetrů. 

V roce 2012 jsem absolvoval v Centru bezpečné jízdy Libros Ostrava kurz bezpečné jízdy 

na motocyklu. V tomtéž roce jsem zpracoval bakalářskou práci na téma: Technika 

bezpečné jízdy na motocyklu a rizikové faktory dopravní nehodovosti. Ve své diplomové 

práci bych rád na toto téma navázal a pokračoval v řešení problematiky motocyklů 

a dopravní nehodovosti. 

Dopravní nehodovost motocyklistů je každým rokem velice ožehavé téma, zejména 

v letních měsících, kdy motocyklisté zahajují svou sezónu. Přeceňování svých možností, 

nepozornost, silné stroje, nebo vlivy počasí mohou přispět k dalším dopravním nehodám 

motocyklistů a v nejhorším případě i k smrti jejich účastníků. Roli sehrává i stav silniční 

komunikace, výbava motocyklisty, nebo stav samotného motocyklu. Tyto subjekty mohou 

mít vliv na závažnost dopravní nehody. Klíčový je ovšem lidský faktor, který rozhoduje 

a ve většině případů sehrává hlavní roli ve způsobených dopravních nehodách. Ať už se 

jedná o nehody zaviněné samotnými motocyklisty, nebo řidiči ostatních dopravních 

prostředků, či chodce. [10, 6, 4] 

Tato práce se bude věnovat především kritickým místům v Moravskoslezském 

kraji, kde došlo k opakovaným nehodám motocyklistů, či místům, která jsou pro 

motocyklisty nebezpečná. Bude se vycházet zejména z policejních dat a vlastních 

zkušeností. Zmapují se kritická místa a navrhnou se určitá opatření, která by mohla přispět 

ke zmírnění rizika dopravní nehodovosti, či k jejímu úplnému zamezení.  

Cílem diplomové práce je analyzovat dopravní nehodovost motocyklistů 

a v návaznosti na to zmapovat kritická místa v Moravskoslezském kraji, která jsou pro 

motocyklisty nebezpečná, včetně návrhu opatření ke snížení následků, popřípadě vzniku 

dopravní nehody v těchto místech. 
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2 Rešerše 

CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-

211-0. Tato kniha se zabývá dopravní nehodovostí a to jak z praktického, tak 

z teoretického hlediska. V diplomové práci z ní bylo čerpáno zejména z druhé části, která 

se zabývá silničními dopravními nehodami. 

KOČÍ, Roman a Helena KUČEROVÁ. Silniční právo. Praha: Leges, 2009. ISBN 

978-80-87212-10-3. Publikace se zabývá silničním právem, tedy právem dopravním. 

Čerpáno z ní bylo především pro teoretický základ práce. 

BERAN, Tomáš. Dopravní nehody - právní rádce pro každého řidiče. Brno: 

Computer press, 2007. ISBN 9788025117910. Publikace řeší problematiku dopravních 

nehod. Popisuje jak nehodám předcházet, popřípadě jak minimalizovat jejich následky. 

Dále pomáhá zjistit kdo nehodu zavinil a jak nehodu zaznamenat. 

PORADA, Viktor. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde, 2000. 

ISBN 80-7201-212-6. Publikace se zabývá popisem dopravních nehod a to jak 

v teoretickém, tak v praktickém měřítku. Jedná se o vysokoškolskou právnickou učebnici. 

HAQUE, Ohidul M. Road Safety: Data Collection, Analysis, Monitoring and 

Countermeasure Evaluations with Cases. America: University Press of America, 2008. 

ISBN 978-0761840398. Tato publikace se zabývá hlavně analyzováním dopravních nehod, 

sběrem dat, monitorováním, ale také různými protiopatřeními pro zvýšení silniční 

bezpečnosti.  

HAHN, Pat. Ride Hard, Ride Smart: Ultimate Street Strategies for Advanced 

Motorcyclists. Minneapolis: Motorbooks, 2004. ISBN 978-0760317600. Kniha popisuje 

jak by se měl motocyklista pohybovat v silničním provozu a také vybavení motocyklisty. 

Z knihy bylo  čerpáno zejména v teoretické části.  
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3 Právní předpisy upravující dopravní problematiku 

Dopravní problematiku na silničních komunikacích upravuje celá řada vyhlášek, 

zákonů a právních norem, které si kladou za cíl vymezit práva a povinnosti účastníkům 

silničního provozu. V dalších odstavcích si popíšeme některé z nich. 

3.1 Zákon  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Zákon číslo 56/2001 Sb. Tedy zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích se zabývá vyřazováním a registrací vozidel, technickými požadavky 

potřebnými pro provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel. Schvalováním jejich 

technické způsobilosti. Dále se zabývá povinnostmi osob, které se zabývají dovozem, 

výrobou a uváděním na trh vozidel, či pohonných hmot, jakožto i právy a povinnostmi 

provozovatelů a vlastníků vozidel. Týká se i práv a povinností stanic měření emisí, stanic 

technické kontroly a kontrol technického stavu vozidel v provozu.  [16, 7] 

3.2 Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla 

Zákon číslo 168/1999 Sb. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a také upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla. [11] 

3.3  Občanský zákoník 

Jedná se o zákon 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Tento zákon 

upravuje a předepisuje majetkové vztahy právnických a fyzických osob. Majetkové vztahy 

mezi státem a těmito osobami.  [15] 

Vybraná ustanovení: 

§ 426b Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků 

3.4 Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích ve znění pozdějších změn a předpisů. 

Přestupkem je zaviněné jednání, které ohrožuje, nebo porušuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v tomto, nebo jiném zákoně pokud nejde o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů a nebo o trestný čin. [12] 
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Vybraná ustanovení: 

§ 23 Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství 

3.5 Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích 

Zákon číslo 12/1997 Sb. Zabývá se plynulosti a bezpečností provozu na pozemních 

komunikacích. Zajímá nás zejména § 1, který určuje kdo vykonává státní správu na 

pozemních komunikacích. [17] 

3.6 Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon číslo 361/2000 Sb. Upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na 

pozemních komunikacích. Dále se zabývá řidičskými průkazy, řidičskými oprávněními, 

úpravou a řízením provozu na pozemních komunikacích. Vymezuje pravomoci Policii 

České republiky a orgánům státní správy v záležitostech provozu na pozemních 

komunikacích.  [14,13,1] 
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4 Rozdělení pozemních komunikací v České Republice 

V této kapitole si popíšeme pozemní komunikace v ČR. Touto problematikou se 

zabývá zákon číslo 13/1997 Sb. Tedy zákon o pozemních komunikacích. Je v něm uvedena 

kategorizace silnic, vlastníci silnic, jejich označování, jejich ochrana, jejich výstavba, 

užívání, bezpečnost a spousta dalšího. Podívejme se na ně tedy blíže v následujících 

podkapitolách 

4.1 Dálnice  

Dálnice je pozemní komunikací, která je v ČR zpoplatněna. Cena dálniční známky 

pro vozidla do 3,5 tuny je v roce 2015 tisíc-pětset korun. V ČR se momentálně nachází 6 

dálničních úseků. Jsou to dálnice D1, D2, D3, D5, D8 a D11. Dálnice jsou určeny 

především pro dálkovou dopravu a jejich konstrukce odpovídá i rychlostem, které jsou na 

ni povoleny. Na dálnici smí jen vozidla jejichž nejnižší povolená rychlost není nižší než 

80km/h. Maximální rychlost na dálnicích v ČR dosahuje 130km/h. Chodci mají na dálnici 

vstup zakázán. Vlastníkem dálnic je stát a jejich správcem je Ředitelství silnic a dálnic. 

V MS kraji vede proslulá dálnice D1, která se krátce po svém otevření zvlnila a na 

několika místech propadla. Spor mezi stavařskou firmou EUROVIA a Ředitelstvím silnic 

a dálnic není doposud vyřešen. Na obrázku 1 vidíme síť českých dálnic. [31] 

 

 

Obrázek 1: Rozložení dálnic v ČR  (zdroj [20]) 
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4.2 Silnice 

Silnice na rozdíl od dálnic nejsou zpoplatněny, nepotřebujeme na nich dálniční 

známku, platí se zde ale mýto. Silnice jsou veřejně přístupné. Na silnice mají přístup 

chodci. Dle svého určení a dopravního významu dělíme silnice do následujících 

podskupin. 

4.2.1 Silnice I. třídy  

Tyto silnice jsou určené pro rychlou mezinárodní dopravu, patří zde i rychlostní 

silnice, které označujeme písmenem R. Rychlostní silnice jsou velice podobné dálnicím 

nejen stavebně, ale i technickým vybavením. Na rychlostní silnice smí opět jen vozidla 

jejichž rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Laická veřejnost často zaměňuje 

rychlostní silnice za dálnice, protože nejvyšší povolená rychlost je shodná, tedy 130km/h. 

Vlastníkem silnic I. třídy je stát a jejich správce Ředitelství silnic a dálnic. Maximální 

rychlost na silnicích I. třídy (bez rychlostních silnic) je 90km/h, ovšem od roku 2016 

schválila vláda zvýšení rychlosti na vybraných úsecích na 110km/h. Mělo by jít zejména 

o silnice, jež jsou konstrukčně shodné s dálnicemi, tedy čtyřproudé silnice se svodidly 

oddělující jednotlivé jízdní pásy. Od roku 2016 je plánováno zavést jinou kategorizaci, kde 

dojde k nahrazeni názvu rychlostní silnice, za název dálnice II. třídy. A silnice I. třídy se 

budou dělit na dvě kategorie dle povolené maximální rychlosti. [29] 

4.2.2 Silnice II. třídy  

Jsou určeny zejména pro dopravu mezi okresy. Maximální povolená rychlost na 

těchto úsecích je 90km/h. Vlastníkem silnic II. třídy je kraj, na jejichž území se silnice 

nachází. V MS kraji se o správu silnic stará Správa silnic Moravskoslezského kraje. Silnice 

se označují tímto způsobem: II/XXX, kde XXX je trojčíslí dle umístění silnice. Pro 

Moravu a Slezsko je to II/400-498. [37] 

4.2.3 Silnice III. třídy  

Tyto silnice slouží k vzájemnému propojení obcí, popřípadě k jejich napojení na 

ostatní pozemní komunikace. Vlastníkem silnic je kraj, na jehož území se daná silnice 

nachází. Silnice III. třídy se označují takto: III/číslo komunikace (1000 – 99999). [35] 
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4.3 Místní komunikace 

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží zejména 

místní dopravě na území obce. Vlastníkem těchto komunikací je obec, na jejímž území se 

komunikace nachází. Místní komunikace se dále rozdělují do 4 tříd dle dopravního 

významu, určení a stavebně technického vybavení.  

1. Místní komunikace skupiny A (zejména rychlostní místní komunikace s dopravní 

funkcí) 

2. Místní komunikace skupiny B (dopravně významná sběrná komunikace 

s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, dopravně obslužní funkce) 

3. Místní komunikace skupiny C (obslužná komunikace, obslužná funkce) 

4. Místní komunikace skupiny D (komunikace se smíšeným provozem a komunikace 

s vyloučením motorového provozu), dělíme na podskupiny D1 (komunikace se 

smíšeným provozem) a D2 (komunikace nepřístupné provozu silničních 

motorových vozidel) [24,31] 

 

4.4 Účelové komunikace 

Účelová komunikace slouží ke spojení nemovitostí dle potřeby jejich vlastníků, 

nebo tyto nemovitosti spojuje s ostatními pozemními komunikacemi. Vlastníkem účelové 

pozemní komunikace je právnická, nebo fyzická osoba. [36] 
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5 Bezpečnostní prvky na silnicích 

Bezpečnostní prvky na silnicích můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou 

jsou bezpečnostní prvky, které přímo nehodě nedokáží zabránit, avšak dokáží zmírnit její 

následky. Můžeme je nazývat pasivní prvky bezpečnosti. Zde patří nejrůznější svodidla, 

ostrůvky, zábradlí a další. Druhá skupina jsou bezpečností prvky, které dokáži zamezit 

nehodě, nebo zmírnit její výskyt. Tuto skupinu můžeme nazvat aktivní bezpečností prvky, 

či opatření. Do této skupiny můžeme zařadit osvětlení silnice, povrchovou strukturu 

vozovky, její technické řešení a další. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé prvky 

podrobněji. Protože je tato práce zaměřená především na motocyklisty, rozebereme prvky 

které se týkají právě jich.  

5.1 Svodidla 

Svodidel se v dnešní době vyrábí celá řada. Jedno však mají společné, zamezit 

vozidlu vyjetí z vozovky a absorbovat energii nárazu. Svodidla mohou být betonová, 

ocelová, lanová a dodávají se dle stupně zadržení označeného těmito symboly: N2, H1, 

H2, H3, H4. Motocyklisté naráží do svodidel většinou pod malými úhly a ve vysokých 

rychlostech. Zasaženy bývají především dolní končetiny a hlava. Pokud motocyklista 

narazí do sloupku svodidla, zranění bývají velmi vážná. Celkově při nárazu do svodidla 

můžou nastat tyto tři situace:   

1) Motocyklista narazí do svodidla i s motocyklem 

2) Motocyklista spadne z motocyklu a klouže do svodidla 

3) Motocyklista je při nárazu do svodidla vymrštěn a do svodidla nenaráží 

Nyní k jednotlivým svodidlům. Lanová svodidla jsou tvořena sloupky a lany, 

nejčastěji třemi, či čtyřmi. Disponují zejména vysokou odolností proti průrazu a přejetí do 

protisměru. Jsou levná, snadno opravitelná a vysoce účinná, avšak je tady jeden problém 

a to jsou motorkáři. Lanová svodidla nejsou nejvhodnějším typem pro jejich ochranu. 

V roce 2008 dokonce motocyklisté sepisovali petici na jejich úplné zrušení. Motocyklista 

je při nárazu vystaven přímo sloupkům a lanům, což vede k ošklivým poraněním. Lano 

dokáže odříznout i hlavu od těla, nebo zlomit žebra, či poškodit páteř. Jelikož jsou lanová 

svodidla příznivá pro ostatní účastníky silničního provozu, zřejmě odstraněna nikdy 

nebudou. [26] 
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Betonová svodidla působí jako zeď, překonat je, je velmi obtížné. Při malých 

rychlostech a nárazu do těchto svodidel zůstává vozidlo ovladatelné. Při vyšších nárazech 

je vozidlo smýkáno podél svodidla. Pro motocyklisty toto svodidlo není ideální, avšak je to 

lepší varianta, než svodidlo lanové. Betonová svodidla dostatečně nepohlcují kinetickou 

energii a tak náraz motocyklisty do tohoto svodidla způsobuje odraz jeho těla zpět na 

vozovku, což je nebezpečné. [26] 

Posledním typem který si popíšeme je svodidlo ocelové. Jedná se o nejrozšířenější 

typ svodidel v ČR, nazývaný též pásnicová svodidla. Montáž je jednoduchá, ale co se týče 

průraznosti došlo už k několika případům, kdy nákladní vozidlo svodidlo prorazilo. Pro 

motorkáře je toto svodidlo nejideálnější variantou, ovšem jen ve speciální úpravě pro 

motocyklisty. V opačném případě, tedy bez úpravy hrozí náraz těla do sloupku svodidla, 

nebo podjetí těla motocyklisty do protisměru, či do příkopu. [26,10] 

Svodidla jsou vybavena speciální pásnicí, která zabraňuje kontaktu těla 

motocyklisty se sloupkem svodidla a rovněž zamezuje podjetí těla pod svodidlem. 

Svodidla jsou vyrobena z mikrolegovaných ocelí. Tyto svodidla v současné době nejsou 

příliš rozšířená. V ČR je vyrábí společnost Arcelor Mittal Ostrava a.s. Je nutno říct, že 

svodidla jsou určena i pro řidiče automobilů, tedy nejen pro motocyklisty. Tyto svodidla je 

možno vybavit i senzory, které se při nehodě aktivují a odešlou signál dispečinku silniční 

kontroly s přesnou lokalizací nehody. Díky tomuto systému by se mohl urychlit lékařský 

zásah a pomoc zraněnému motocyklistovi. Na obrázku 2 vidíme montáž motocyklových 

svodidel. 

 

Obrázek 2: Svodidlo pro motocyklisty (zdroj [39]) 
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5.2 Osvětlení 

Osvětlení silnic je důležitým prvkem bezpečnosti pro zranitelnější účastníky 

silničního provozu, kteří nejsou za snížených viditelnostních podmínek dobře vidět. Jedná 

se zejména o chodce, cyklisty, ale také motocyklisty. Zhoršené viditelnostní podmínky 

mohou přispět ke zvýšení závažnosti nehody motocyklisty. Jedná se především o úseky 

křižovatek, ale i o jiné silniční úseky. Za setmění jsou motocyklisté zranitelnější. Nehody 

vznikají nejčastěji na křižovatkách řízených dopravními značkami. Příklad osvětlení 

vozovky vidíme na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Osvětlená silnice (zdroj [32]) 

5.3 Povrch vozovky 

Povrch vozovky je dalším důležitým faktorem, který může zamezit dopravní 

nehodě. Ano, lze docílit i opaku, že povrch vozovky dopravní nehodu může způsobit. 

Příčinou mohou být třeba výtluky na silnici, nerovný povrch, koleje, popřípadě mokrá 

vozovka, ale i špatné tření vozovky. Motocykl je zvláště citlivý na změny povrchu 

vozovky. Dle statistik se ovšem většina dopravních nehod stává na úsecích, kde je povrch 

kvalitní. Povrch vozovky se v ČR nejčastěji skládá z živice. S postupem času dochází 

k opotřebování silnice, avšak je to opotřebování, které okem nemusíme rozlišit. Pojďme se 

podívat blíže na skladbu vozovky z hlediska její textury, kterou vidíme na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Textura povrchu vozovky (zdroj [2]) 

 
Makrotextura je odchylka povrchu vozovky od ideálně rovného povrchu s rozměry 

0,5mm až 50mm. Můžeme si ji tedy představit jako prohlubně na povrchu vozovky. 

Důležitou vlastností makrotextury je odvod vody. Při špatné funkci hrozí vznik 

aquaplaningu. Mikrotextura je odchylka povrchu vozovky od ideálně rovného povrchu 

s rozměry menšími než 0,5mm. Mikrotexturu tvoří jednotlivá zrna kameniva. Závisí tedy 

z jakého materiálu je tvořena. Makrotextura ovlivňuje závislost tření na rychlosti vozidla 

a mikrotextura ovlivňuje velikost hodnot dosahovaného tření. Jednotlivé prvky textury 

můžeme vidět na obrázku 5. [8] 

 

 

Obrázek 5: Zobrazení mikro a makro textury (zdroj [38]) 

 

Protismykové vlastnosti silnic je možno rapidně zlepšovat a to pomocí 

nejrůznějších technologií. Těchto technologií je mnoho, proto si popíšeme jen některé 

z nich. 
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5.3.1 Mikrokoberec 

Tato povrchová úprava slouží k obnově protismykových vlastností. Chrání povrch 

před pronikáním vody a celkově vede ke zvýšení životnosti vozovky. Její aplikaci vidíme 

na obrázku 6. Principiálně se nanáší na starý povrch nová živičná vrstva. Vhodné pro 

asfaltové i cementobetonové úseky. [39] 

 

Obrázek 6: Mikrovrstva (zdroj [40]) 

5.3.2 Broušení 

Metoda vhodná pro betonové povrchy. Starý povrch se brousí pomocí hřídele 

s diamantovými kotouči, za účelem obnovení textury, popřípadě vyrovnáni nerovností 

vozovky. Výsledkem je lepší odvod vody, zkrácené vysušování, kratší brzdná dráha 

a snížení hlučnosti. Levnější varianta oproti rekonstrukci vozovky. Tuto metodu můžeme 

vidět na obrázku 7. [19] 

 

Obrázek 7: Broušení vozovky (zdroj [19]) 
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5.3.3 Bezpečnostní protismykové nátěry 

Bezpečnostní nátěry se staly v poslední době velmi populární. Můžeme se s nimi 

setkat hlavně ve větších městech před přechody. Tyto nátěry zlepšují protismykové 

vlastnosti vozovky tak, že pokud na tomto povrchu brzdíme z rychlosti 60km/h, je to jako 

kdybychom jeli 50km/h. Brzdná dráha je tedy kratší. Je to způsobeno hlavně vysokým 

součinitelem tření povrchu. Dalším bezpečnostním faktorem je barva nátěru. Ve většině 

případů se jedná o červenou barvu, která na řidiče působí výstražně. Řidič se na řízení 

soustředí. Tato úprava se hodí nejen před přechody, ale také před hranici křižovatek, 

v zatáčkách a na dalších místech, kde jsou zhoršené protismykové vlastnosti. Životnost 

systému závisí na zatížení vozovky a pohybuje se v rozmezí 4-8 let. Protismykovou úpravu 

vozovky můžeme vidět na obrázku 8. Srovnání brzdné dráhy na obrázku 9. [3]  

 

Obrázek 8: Protismyková úprava vozovky (zdroj [18]) 

 

Obrázek 9: Srovnání brzdné dráhy (zdroj[34]) 
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5.4 Reflexní prvky  

Reflexní prvky upotřebíme zejména při snížených viditelnostních podmínkách. 

Motocyklisté je ocení dvojnásobně, protože motocykl neosvětlí vozovku ve tmě tak účinně 

jako automobil. Reflexní prvky se používají pro zvýraznění vodorovného dopravního 

značení, zvýraznění oblouků zatáček na svodidlech. Na dálnicích se používají takzvané 

dopravní knoflíky v zafrézované, nebo lepené verzi. Dále například reflexní oka 

zafrézované do obrubníků, ke zvýraznění kruhových objezdů, či chodníků. Příklad těchto 

prvků vidíme na obrázku 10. [21] 

 

 

Obrázek 10: Reflexní prvky na silnicích (zdroj [41, 23]) 
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6 Náklady spojené s dopravní nehodovostí 

Na každou dopravní nehodu je nutno vynaložit rozdílnou částku finančních 

nákladů. Tyto náklady se skládají ze dvou složek. Z přímých nákladů a z nákladů 

nepřímých. Podrobněji je můžeme vidět na obrázku 11. Samozřejmostí je i to, že každá 

nehoda, respektive její finanční vyčíslení záleží na její závažnosti. Tyto finanční vyčíslení 

zpracovává Centrum dopravního výzkumu. V tabulce 1 se můžeme podrobně podívat na 

kolik korun vyjde jedna dopravní nehoda, dle její závažnosti. Celkové náklady spojené 

s dopravní nehodovostí za rok 2013 činily 52 808 104 500Kč. [30] 

 

Obrázek 11: Členění nákladů pro výpočet ztrát z dopravních nehod (zdroj autor, [30]) 

Tabulka 1: Ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti za rok 2013 v Kč (zdroj autor, [30]) 

 
Počet osob 

(nehod) 

Ztráta na osobu 

(nehodou) 
Celkové ztráty 

Výše ztrát na lidských životech (zemřelí do 30 

dnů po nehodě) 
654 19 440 000 12 713 769 000 

Výše ztrát v důsledku těžkých zranění 2 711 4 867 700 13 196 334 700 

Výše ztrát v důsledku lehkých zranění 22 577 433 000 9 775 841 000 

Výše ztrát z nehod jen s hmotnou škodou 64 056 267 300 17 122 168 800 

CELKOVÉ ZTRÁTY ZA ROK 2013 V KČ  52 808 104 500 
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7 Statistiky dopravní nehodovosti motocyklistů 

v Moravskoslezském kraji 

Dopravní nehodovost motocyklistů v Moravskoslezském kraji budeme prezentovat 

z policejních statistik od roku 2009, až do roku 2013 v následujících okresech: Bruntál, 

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Statistiky byly poskytnuty 

Krajským ředitelstvím MS kraje a to konkrétně odborem služby dopravní policie pod 

vedením pana plk. Mgr. Bc. Jiřího Zlého. Jednotlivé počty dopravní nehodovosti vidíme 

v tabulce 2. 

Tabulka 2: Dopravní nehodovost v MS kraji (zdroj autor) 

 ROK 2009 2010 2011 2012 2013 Součet 

Bruntál 25 18 15 18 12 88 

Frýdek-Místek 43 24 28 35 44 174 

Karviná 23 17 20 26 17 103 

Nový Jičín 27 12 19 21 27 106 

Opava 40 21 31 25 18 135 
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Ostrava 25 37 34 28 32 156 

 Součet 183 129 147 153 150 762 

 

Z tabulky je patrné, že dopravní nehodovost motocyklistů za sledované období 

2009-2013 byla nejhorší v okrese Frýdek-Místek. Ve zmiňované oblasti došlo ke 174 

nehodám. Druhou nejhorší oblastí z hlediska dopravní nehodovosti motocyklistů bylo 

Ostravsko s počtem 156 dopravních nehod. Opava skončila na pomyslném třetím místě se 

135 dopravními nehodami. Dále následuje okres Nový Jičín se 106 dopravními nehodami, 

Karviná se 103 dopravními nehodami a nejlépe skončil okres Bruntál s „pouhými“ 88 

nehodami za sledované období od roku 2009 do roku 2013. Grafické zpracování tabulky 2 

vidíme níže na obrázku 12. 
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Obrázek 12: Graf dopravní nehodovosti motocyklistů v MS kraji (zdroj autor) 

 
Pro přehlednost budou oblasti MS kraje rozebrány jednotlivě. Jednotlivé oblasti se 

dále porovnají a zjistí se hlavní příčiny dopravní nehodovosti motocyklistů. Vytýčí se 

nejkritičtější místa, na která se následně bude reagovat pomocí nejrůznějších opatření, 

která by mohla zmírnit, či zamezit dopravní nehodovost.  

 
7.1 Statistický rozbor dopravních nehod na Bruntálsku 

V této části bude rozebrána dopravní nehodovost na Bruntálsku. Na obrázku číslo 

13 můžeme vidět všechny dopravní nehody, které se za období od roku 2009 do roku 2013 

na Bruntálsku staly. Jedná se celkově o 88 dopravních nehod. Z toho 6 nehod se obešlo bez 

vážných zranění a skončily jen s hmotnou škodou a 82 nehod byly nehody s následky na 

životě, či na zdraví. Co se týče zavinění, tak ve většině případů za nehodu může řidič 

motorového vozidla. Z policejních statistik vyplývá, že nehodu způsobilo 83 řidičů 

motorového vozidla a v pěti případech nehodu zavinila lesní, či domácí zvěř. Jednotlivé 

roky jsou od sebe odlišeny barevným odstínem viz legenda v obrázku 13.  

Jednalo se především o havárie, tedy nehody o jednom motocyklu bez účasti jiného 

účastníka silničního provozu. Nebo byl řidič ovlivněn jednáním jiného řidiče a jeho 

vozidlo většinou neznáme. Celkově došlo za zmiňované období k 34 haváriím. Druhým 

nejčastějším typem dopravních nehod motocyklu byla srážka s pevnou překážkou, 
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konkrétně 23 nehod. Převážně šlo o srážku se svodidly, 7 případů. 7x byla srážka s jinou 

překážkou (zábradlí, oplocení, násep, nástupní ostrůvek apod.). Čtyři případy dopravní 

nehody byly v důsledku srážky se stromem. Ve třech případech se jednalo o srážku 

s odrazníkem, či patníkem, nebo směrovým sloupkem, či se sloupkem dopravní značky. Ve 

dvou případech došlo ke srážce se sloupem. Dále srážka s jedoucím nekolejovým 

vozidlem, 19 nehod. Z toho byly tři čelní, 8 bočních, 6 z boku a 2 ze zadu. Tři nehody byly 

způsobeny srážkou s domácím zvířetem a tři nehody srážkou s lesní zvěří. Dalším druhem 

byla srážka se zaparkovaným (odstaveným) vozidlem, jednalo se o dvě dopravní nehody. 

Stejný počet, tedy dvě dopravní nehody byly za účasti chodce a u dvou dopravních nehod 

nebyl zařazen jejich druh.  

V 59 případech se nejednalo o řidiče pod vlivem alkoholu. V 19 případech alkohol 

nebyl zjišťován a v 10 případech byl řidič pod vlivem alkoholu. Z hlediska zavinění 

dopravní nehodovosti jsou na tom motocyklisté na Bruntálsku takhle: 5 nehod nezavinili, 

21 dopravních nehod bylo způsobeno nepřiměřenou rychlostí jízdy, 7 dopravních nehod 

bylo způsobeno nesprávným předjížděním, 5 dopravních nehod vzniklo nedáním přednosti 

v jízdě a 50 dopravních nehod bylo způsobeno nesprávným způsobem jízdy. Ve většině 

případů šlo o jízdu v protisměru a nezvládnutí vozidla. Při těchto dopravních nehodách 

došlo k usmrcení 4 osob, 17 osob bylo těžce zraněno a 72 osob bylo zraněno lehce. Povrch 

vozovky byl na většině silnic z živice a to na 77 úsecích. Jeden úsek byl panelový. V 80 

případech byl povrch vozovky suchý a neznečištěný. Ve dvou případech byla vozovka 

suchá, ale znečištěná, to znamená že na ní byl jeden z těchto materiálů: listí, štěrk, písek, 

prach atd. V pěti případech byla vozovka mokrá a v jednom případě nebyl povrch 

specifikován.  

V 82 případech byla vozovka bez závad. Ve 2 případech měla souvislé výtluky, ve 

třech případech nesouvislé výtluky a v jednom případě byl stav komunikace 

nespecifikován. Povětrnostní podmínky v době dopravních nehod byly následující. 86 

nehod se stalo za neztížených podmínek, jeden případ za slabého deště a jeden případ za 

deště. Viditelnost byla v 77 případech nezhoršená, v pěti případech došlo k nehodě v noci 

bez veřejného osvětlení, ve dvou případech za zhoršených podmínek vlivem svítání, či 

soumraku. Dva případy se staly v noci s veřejným osvětlením, jedna nehoda ve dne za 

zhoršené viditelnosti a jedna nehoda v noci bez veřejného osvětlení za zhoršených 

povětrnostních podmínek. Rozhledové podmínky byly v 74 případech dobré, v 7 případech 
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špatné vlivem průběhu komunikace a po jednom případu špatné vlivem okolní zástavby, či 

vlivem vegetace. Ve většině případů šlo o dvou-pruhové komunikace.  

Dopravní nehody byly nejčastěji situovány mimo komunikaci. Konkrétně 37 

dopravních nehod. Podobně 44 dopravních nehod se stalo na jízdním pruhu. V ojedinělých 

případech došlo k nehodě na krajnici, 5 nehod a dvě nehody se staly na chodníku, či 

ostrůvku. 33 nehod se odehrálo na silnicích první třídy, 24 nehod na silnicích 2 třídy, 14 

nehod na silnicích třetí třídy a 17 nehod se událo na komunikacích místních. Co se týče 

tvaru komunikace, tak v 41 případech došlo k dopravní nehodě v zatáčce, 33 případů na 

přímém úseku, 7 případů na křižovatce tříramenné, 5 případů na přímém úseku po projetí 

zatáčkou (do vzdálenosti cca 100 m od optického konce zatáčky) a dva případy se staly na 

křižovatce průsečné čtyřramenné. Rapidní většina účastníků nehod byl motocykly, 73 

případů, 8 mopedů a 7 malých motocyklů (do 50 ccm). Ve 34 případech došlo ke smyku 

motocyklu a v 54 případech motocykl smyk nedostal. V 78 případech byl řidič v dobrém 

stavu a v 10 případech byl pod vlivem alkoholu. V 77 případech řidič nebyl nějakým 

způsobem ovlivněn, ve čtyřech případech byl ovlivněn jednáním jiného účastníka 

silničního provozu a ve čtyřech případech byl ovlivněn vyhýbaní se lesnímu, či domácímu 

zvířectvu. [33] 

 
Obrázek 13: Dopravní nehodovost na Bruntálsku (zdroj [33]) 
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7.2 Statistický rozbor dopravních nehod na Fýdecko-Místecku 

Na Frýdecko-Místecku došlo celkem ke 174 dopravním nehodám motocyklu. Na 

obrázku 14 můžeme vidět jejich rozložení za jednotlivé léta. Nejčastěji se jednalo o srážku 

s jedoucím nekolejovým vozidlem. Takto bylo způsobeno 69 dopravních nehod. Druhým 

nejčastěji se vyskytovaným druhem dopravní nehody byly havárie, tedy nehody s účastí 

jen jednoho vozidla a při nichž nedošlo ke střetu s jiným účastníkem silničního provozu 

a ani s pevnou překážkou. Havárií bylo za sledované období 45. V 38 případech došlo 

ke srážce s pevnou překážkou. V 7 případech došlo ke srážce s chodcem a v 5 případech ke 

srážce s vozidlem zaparkovaným, či odstaveným. Čtyři případy dopravní nehody 

motocyklu způsobila domácí zvěř, tři zvěř lesní a 3 dopravní nehody byly jiného druhu. 

Nejčastěji docházelo ke srážce zezadu 25 případů, 24 případů srážek z boku, 11 bočních 

srážek a 9 čelních. U pevných překážek se jednalo zejména o svodidla, 11 případů. Dále 9 

případů jiná překážka (zábradlí, oplocení, ostrůvek), 7 případů strom, 6 odrazník, patník, 2 

případy zeď (pevná část mostu), 2 případy sloup a jeden případ překážka způsobená 

stavební činností. Co se týče charakteru nehody, tak 149 nehod byly s následkem na životě, 

nebo na zdraví a 25 nehod pouze s hmotnou škodou. 166 nehod bylo zaviněno přímo 

řidičem motorového vozidla, 7 nehod technickou závadou vozidla a jedna nehoda byla 

zaviněna chodcem. Ve 127 případech nebyl viník nehody pod vlivem alkoholu, ve 23 

případech nebyl alkohol zjišťován a ve 24 případech byl viník pod vlivem alkoholu, či 

drog. Mezi hlavní příčiny nehod patřila nepřiměřená rychlost 87 nehod, dále nesprávný 

způsob jízdy 50 nehod, 15 nehod bylo způsobeno nesprávným předjížděním a 15 nehod 

nedáním přednosti v jízdě a 7 nehod nebyly zaviněny řidičem. 12 osob bylo při dopravních 

nehodách usmrceno, 50 těžce zraněno a 108 zraněno lehce. Stav komunikace byl ve 171 

případech bez závad, ve dvou případech byly na silnici nesouvislé výtluky, v jednom 

případě byla silnice zvlněná. Komunikace byly ve 131 případech dvou-pruhové, v 10 

případech čtyř-pruhová s dělící čárou, ve 3 případech čtyř-pruhová s dělícím pásem, ve 2 

případech tří-pruhové a v 1 případě se jednalo o rychlostní komunikaci. Směrové poměry 

v úseku dopravní nehody byly následující: 60 dopravních nehod se stalo na přímém úseku, 

59 v zatáčce, 26 dopravních nehod na křižovatce stykové tříramenné, 16 nehod na přímém 

úseku po projetí zatáčky, 11 nehod na křižovatce průsečné čtyřramenné a dvě nehody na 

kruhovém objezdu. Ve 144 případech figuroval motocykl, ve 21 případech malý motocykl 

do 50ccm a v 9 případech se jednalo o moped. [33] 
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Obrázek 14: Dopravní nehodovost na Frýdecko-Místecku (zdroj [33]) 

7.3 Statistický rozbor dopravních nehod na Karvinsku 

Na Karvinsku došlo za sledované období celkem ke 103 dopravním nehodám 

motocyklistů. Z toho 45 nehod byla srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, 23 nehod 

srážka s pevnou překážkou, 5 nehod srážka s chodcem, 6 nehod srážka s vozidlem 

zaparkovaným a 6 nehod jiného charakteru. Když rozebereme srážky vozidel, tak 15 

srážek bylo z boku, 13 srážek zezadu, 10 srážek bočních a 7 srážek čelních. Pokud 

rozebereme srážku s pevnou překážkou, jednalo se zejména o jiné překážky jako zábradlí, 

oplocení, násep. Bylo to 8 nehod. 4 nárazy byly do stromu, 4 do patníku, 3 srážky se 

svodidly, 2 se zdí a jedna s překážkou vzniklou stavební činností. 84 nehod byly s následky 

na životě, či na zdraví a 19 nehod se obešlo jen s hmotnou škodou. 2 osoby byly usmrceny, 

21 osob těžce zraněných a 70 osob zraněných lehce. 98 nehod bylo zaviněno řidičem 

motorového vozidla, 2 nehody lesní zvěří, 2 chodcem a 1 jiným účastníkem silničního 

provozu. 

 Co se týče alkoholu, či drog, tak v 80 případech nebyl řidič pod vlivem ani 

alkoholu, ani drog. V 17 případech nebyl řidič testován a v 6 případech byl řidič pod 

vlivem alkoholu, či drog. 48 dopravních nehod bylo způsobeno nepřiměřenou rychlostí 

jízdy, 29 nesprávným způsobem jízdy, 14 nedáním předností v jízdě, 7 nesprávným 

předjížděním a 5 dopravních nehod nebylo zaviněno řidičem. Stav vozovky v době 
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dopravní nehody byl ve 100 případech bez závad, ve 2 případech se vyskytovaly 

nesouvislé výtluky a v 1 případu byl podélný sklon vozovky větší než 8%. 83 komunikací 

byly dvou-pruhové, 9 komunikací čtyř-pruhových s dělící čárou, 4 čtyř-pruhové s dělícím 

pásem a 2 tří-pruhové. K dopravním nehodám došlo především na přímých úsecích, 30 

nehod, 26 nehod se stalo na křižovatce stykové tříramenné. 19 nehod v zatáčce, 12 nehod 

na přímém úseku po projetí zatáčkou, 12 nehod v křižovatce průsečné čtyřramenné a 4 

nehody na kruhovém objezdu. V 82 případech byl účastníkem nehody motocykl, v 13 

případech malý motocykl do 50ccm a v 8 případech moped. Rozložení nehod na Karvinsku 

vidíme na obrázku 15. [33] 

 
Obrázek 15: Dopravní nehodovost na Karvinsku (zdroj [33]) 

 
7.4 Statistický rozbor dopravních nehod na Novojičínsku 

Na Novojičínsku došlo celkem ke 106 dopravním nehodám s účastí motocyklu. 

Podívat se na jejich situování můžeme na obrázku 16. 38 z tohoto počtu byly havárie, 36 

srážek s nekolejovým motorovým vozidlem, 18 srážek s pevnou překážkou, 5 srážek 

s lesní zvěří, 4 srážky s chodcem, 3 srážky s vozidlem zaparkovaným, 1 srážka s domácím 

zvířetem a 1 srážka jiného druhu. Pokud se vozidla srazila jednalo se především o srážku 

boční, 13 případů, srážka z boku a zezadu se staly každá 10x a 3 srážky byly čelní.  

U srážek s pevnou překážkou dominovala překážka jako zábradlí, plot, násep, jednalo se 
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o 7 případů, 4 srážky byly s patníkem, 2 se svodidly, 2 se zdí, 2 se stromem a jedna srážka 

s překážkou vzniklou stavební činností. 92 nehod byly s následkem na životě, či na zdraví 

a 14 nehod bylo pouze s hmotnou škodou. 4 účastníci nehody byli usmrceni, 20 jich bylo 

těžce zraněno a 85 jich bylo zraněno lehce. 100 nehod bylo zaviněno řidičem motorového 

vozidla a 6 nehod lesní zvěří, či zvěří domácí. 79 viníků nehody nebyli pod vlivem 

alkoholu, či drog, 19 jich nebylo testováno a 8 řidičů bylo pod vlivem alkoholu, či drog. 

Mezi hlavní příčiny dopravních nehod patřila nepřiměřená rychlost jízdy 47 nehod, dále 35 

nehod bylo způsobeno nesprávným způsobem jízdy, 12 nehod vlivem nesprávného 

předjíždění, 6 nehod vlivem nedání předností v jízdě, 5 nehod nebyly zaviněny řidičem a 1 

nehoda vznikla v důsledku technické závady vozidla. Ve 101 případech byla komunikace 

bez závad, ve 2 případech byl podélný sklon vozovky větší než 8%, 1x byla vozovka 

zvlněná v podélném směru a 1x byla nedostatečně označena překážka na komunikaci. Ve 

103 případech byla silnice dvou-pruhová a ve 3 případech čtyř-pruhová s dělící čárou. 

Většina nehod se stala na přímém úseku, 43 nehod. 28 nehod se stalo v zatáčce, 14 na 

přímém úseku po projetí zatáčkou, 14 nehod na křižovatce stykové tříramenné, 6 nehod na 

křižovatce průsečné čtyřramenné a jedna nehoda na kruhovém objezdu. U 89 nehod 

figuroval motocykl, u 11 nehod malý motocykl do 50ccm a u 6 nehod moped. [33] 

 
Obrázek 16: Dopravní nehodovost na Novojičínsku (zdroj [33]) 
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7.5 Statistický rozbor dopravních nehod na Opavsku 

Na Opavsku došlo za sledované období celkem ke 135 dopravním nehodám s účasti 

motocyklu. Jednalo se zejména o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem 51 nehod, dále 

43 nehod byly havárie, 9 nehod srážka s chodcem, 8 nehod srážka s vozidlem 

zaparkovaným, 8 nehod srážka s lesní zvěří, 7 nehod srážka s pevnou překážkou, 4 nehody 

srážka s domácím zvířetem, 3 nehody jiného druhu a 2 srážky s vlakem. Pokud se jednalo 

o srážku jedoucích vozidel, byla zejména zezadu, 23 nehod. 13 srážek bylo bočních, 9 

z boku a 8 čelních srážek. 109 nehod bylo s následky na životě, či zdraví a 26 nehod bylo 

pouze s hmotnou škodou. 2 osoby při nehodě zahynuly, 21 osob bylo těžce zraněno a 106 

osob bylo zraněno lehce. 118 nehod bylo zaviněno řidičem motorového vozidla, 5 nehod 

zavinili chodci a 12 nehod zavinila lesní, či domácí zvěř. 108 řidičů kteří zavinili nehodu 

nebyli pod vlivem alkoholu, či drog, 16 jich nebylo testováno a 11 jich bylo pod vlivem 

drog, či alkoholu. Mezi hlavní příčiny nehod patřil v 60 případech nesprávný způsob jízdy, 

v 43 případech nepřiměřená rychlost jízdy, v 17 případech nebyla nehoda zaviněna 

řidičem, v 11 případech šlo o nedání předností v jízdě a ve 4 případech šlo o nesprávné 

předjíždění. Stav vozovky v době nehody byl ve 125 případech bez závad, u 5 nehod se 

vyskytovaly nesouvislé výtluky a u 1 nehody byl hrbol, či vystouplé, nebo propadlé koleje. 

Většina nehod se udála na přímém úseku, 60 nehod. 40 nehod se stalo v zatáčce, 16 nehod 

na křižovatce stykové tříramenné, 10 nehod na přímém úseku po projetí zatáčkou a 9 

nehod na křižovatce průsečné čtyřramenné. 103 nehod bylo za účasti motocyklu, 21 nehod 

za účasti malého motocyklu a 11 nehod za účasti mopedu. Rozložení nehod vidíme na 

obrázku 17. [33] 
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Obrázek 17: Dopravní nehodovost na Opavsku (zdroj [33]) 

 
7.6 Statistický rozbor dopravních nehod na Ostravsku 

Na Ostravsku došlo od roku 2009 do roku 2013 celkem ke 156 dopravním nehodám 

s účasti motocyklu. Vidět je můžeme na obrázku 18. Jednalo se především o srážky 

s jedoucím nekolejovým motorovým vozidlem 61 nehod. 45 nehod bylo v důsledku 

havárie, 21 srážek s pevnou překážkou, 11 nehod nespecifikovaného druhu, 8 srážek se 

zaparkovaným vozidlem, 4 srážky s chodcem, 3 srážky s domácím zvířetem, 2 srážky 

s tramvají a 1 srážka s lesní zvěří. Vozidla se v 26 případech srazila zezadu, v 16 případech 

byla srážka z boku, v 13 případech šlo o srážku boční a 8 případů byla srážka čelní. Při 

srážkách s pevnou překážkou šlo zejména o zábradlí, oplocení, čí násep 8 nehod. 4 nehody 

při srážce se sloupem, 3 nehody při srážce se svodidlem, 2 srážky se zdí a 1 srážka 

s překážkou vzniklou stavební činností. 101 nehod bylo s následky na životě, či zdraví a 55 

nehod bylo pouze s hmotnou škodou. 2 osoby podlehly následkům nehody, 10 bylo 

zraněno těžce a 99 bylo zraněno lehce. 145 nehod bylo zaviněno řidičem motorového 

vozidla, 4 lesní, či domácí zvěří, 2 chodcem, 2 závadnou komunikací a 2 technickou 

závadou vozidla. Ve 112 nehodách nefiguroval u řidičů alkohol, či drogy, 31 řidičů nebylo 

testováno a 13 řidičů bylo pod vlivem drog, či alkoholu. 87 nehod bylo způsobeno 

nesprávným způsobem jízdy, 40 nehod nepřiměřenou rychlostí jízdy, 15 nehod nedáním 

přednosti v jízdě, 9 nehod nebylo zaviněno řidičem, 3 nehody vznikly nesprávným 
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předjížděním a 2 nehody vznikly vlivem technické závady vozidla. Stav komunikace 

v době nehody byl ve 150 případech bez závad, 1 nehoda vlivem hrbolu, 1 vlivem 

nesouvislých výtluk a 4 jiného druhu. Nehoda se udála na dvou-pruhové komunikaci ve 

121 případech, 15 nehod se stalo na čtyř-pruhové komunikaci s dělícím pásem, 8 nehod na 

čtyř-pruhové komunikaci s dělící čarou a 6 nehod na tří-pruhové komunikaci. Nehody se 

děly především na přímých úsecích, 83 nehod. 24 nehod se stalo v zatáčce, 10 na přímém 

úseku po projetí zatáčky, 18 na křižovatce průsečné čtyřramenné, 18 na křižovatce stykové 

tříramenné a 3 nehody na kruhovém objezdu. Ve 125 případech figuroval u nehody 

motocykl, ve 21 případech malý motocykl a u 10 případů moped. [33] 

 
Obrázek 18: Dopravní nehody na Ostravsku (zdroj [33]) 

 
7.7 Shrnutí statistických údajů 

Ze statistických údajů z jednotlivých částí MS kraje je patrné, že mezi hlavní 

příčiny dopravní nehodovosti motocyklistů patří dva aspekty, nesprávný způsob jízdy 

a nepřiměřená rychlost jízdy. Pod nesprávným způsobem jízdy si můžeme představit 

například nezvládnutí motocyklu, vyjetí do protisměru, nedodržení bezpečné vzdálenosti, 

agresivní jízda a další. Další příčiny dopravní nehodovosti motocyklistů jsou v mnohem 

menším počtu než výše zmíněné. Vidět je můžeme na obrázku 19. 
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Obrázek 19: Graf Hlavních příčin dopravní nehodovosti motocyklistů (zdroj autor) 

 
Mnoho řidičů si stěžuje na stav vozovky. Ano i vozovka může stát za příčinou 

vzniku dopravní nehody motocyklisty. Ovšem dle statistických údajů z jednotlivých částí 

MS kraje je patrné, že vozovka nebyla hlavní příčinou dopravní nehodovosti.  V 96% byla 

vozovka naprosto bez závad. Na obrázku 20 vidíme stav vozovky v době nehody.  
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Obrázek 20: Stav vozovky v době nehody (zdroj autor) 

 
Dalším zajímavým ukazatelem v jednotlivých částech MS kraje je to, kde 

k dopravní nehodě došlo. Převážně k nehodám docházelo na přímých úsecích, kde 

motocyklisté mohli vyvinout velmi vysoké rychlosti. Dalším nebezpečným místem byla 

zatáčka, kterou nezvládlo také velmi mnoho motocyklistů a vznikla dopravní nehoda. Tyto 
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dva ukazatele byly v MS kraji nerozšířenější. Další ukazatele vidíme v grafu na obrázku 

21. 
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Obrázek 21: Graf míst kde k dopravní nehodě došlo (zdroj autor) 

 
Posledním parametrem na který se podíváme je typ motorového vozidla, který 

figuroval u dopravní nehody. Jak je patrné z obrázku 22, nejvíce dopravních nehod vzniklo 

za účasti motocyklů. Tedy těch silnějších strojů, které dokáží vyvinout velké 

rychlosti a jejich výkony jsou velmi velké s ohledem k hmotnosti motocyklu. Podstatně 

méně dopravních nehod bylo s účasti malých motocyklů a s mopedy, ty se ovládají 

podstatně snáz a nejsou tak riskantní jako silnější stroje. 
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Obrázek 22: Graf typu motorového vozidla při nehodě (zdroj autor) 
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8 Analýzy nebezpečných úseků v Moravskoslezském kraji 

Aby mohla být navržena bezpečnostní opatření pro jednotlivé kritické úseky v MS 

kraji, musí se nejdříve tyto kritické úseky identifikovat. Protože těchto úseků nebude málo, 

je třeba vybrat ty nerizikovější z hlediska ohrožení motocyklistů. K tomu poslouží analýza 

úseků. Bude tedy postupováno následujícím způsobem. Pro identifikaci kritických míst se 

použije metoda zvaná Brainstorming. Následně se daná kritická místa zhodnotí, dle 

vybraných ukazatelů bezpečnosti.  

8.1 Brainstorming 

Brainstorming z anglického překladu znamená bouře mozků. Volně bývá překládán 

jako burza nápadů. Metoda vznikla již před druhou světovou válkou. Je založena na faktu, 

že skupina lidí vymyslí více nápadů než jednotlivec. Je to velmi variabilní metoda a dá se 

použít téměř na jakýkoliv problém. Je nutno zmínit, že Brainstormig existuje ve více 

variacích. Může se jednat o Rolestorming, Brainwriting a další. [36] 

Brainstorming probíhal za účasti 5 motocyklistů a jednoho zapisovatele (také 

motocyklisty). Všichni účastníci byli na úvod seznámeni s policejními údaji. Jednalo se 

zejména o statistiky dopravní nehodovosti a zpracované mapy s dopravní nehodovostí 

motocyklistů za sledované období. Po úvodní fázi došlo k samotnému Brainstormingu, kdy 

jednotliví motorkáři zapisovateli popisovali jednotlivé nebezpečné úseky v MS kraji. 

Zapisovatel je průběžně zapisoval na tabuli a snažil se z motocyklistů dostat co nevíce 

rizikových úseků. Po ukončení Brainsotrmingu byly jednotlivé úseky utříděny do tabulky 

dle jednotlivých krajů a doplněny o základní informace včetně GPS souřadnic. Tabulku 3 

s identifikovanými úseky můžeme vidět na následujícím listě.  
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Tabulka 3: Identifikované úseky (lokality) (zdroj autor) 

Bruntálsko  GPS souřadnice Stručný popis Označení 

 49°58’36.5“N  

17°11‘18“E 

Úsek zhruba 1,5km, 3 dopravní nehody 1 

 49°57’39.1“N 

17°20’51.1“E 

Zatáčkovitý úsek, 5 nehod na 500 metrech 2 

 50°5’37.2“N 

17°25’6“E 

Lesní cesta se spoustou zatáček 3 

 49°58’47.6“N 

17°32’16.4“E 

Prudká zatáčka, 3 nehody 4 

 50°07’19.1“N 

17°18’12.7“E 

Lesní úsek, zatáčka, dvě nehody 5 

Opavsko     

 49°45’26.0“N 

17°45’48.3“E 

Zatáčka, lesní úsek, 2 nehody 6 

 49°47’40.0“N 

17°45’54.1“E 

Serpentiny, lesní  cesta 7 

 49°52’0.9“N 

17°41’04.5“E 

Nové Lublice, dvě nehody  8 

 49°53’11.4“N 

18°10’25.2“E 

Hlučín za železničním přejezdem 2 nehody 9 

 49°53’28.2“N 

18°10’39.3“E 

Hlučín křižovatka u vodního díla 10 

Novojíčínsko    

 49°46’6.5“N 

18°0.39’8“E 

Zatáčka směr Tísek z Bílovce 11 

 49°45’12.2“N 

18°0.4’31.2“E 

2 nehody na 10 metrech u Bravantic 12 

 49°43’04.2“N 

17°54’36.2“E 

Křižovatka Fulnek 13 

Ostravsko    
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 49°51’12.7“N 

18°9’58.9“E 

Lesní úsek Stará plesná 14 

 49°46’56.4“N 

18°22’40.6“E 

Křižovatka po sjezdu z rudné na Šenov  15 

Karvinsko    

 49°46’31.2“N 

18°29’44.2“E 

Křižovatka Pacalůvka směr Životice 16 

 49°47’20“N 

18°24’48.6“E 

Kruhový objezd Havířov 17 

Frýdecko-

Místecko 

   

 49°36’14.9“N 

18°44’37“E 

Silnice mezi Hrádkem a Návsí 6 nehod na 

krátkém úseku 

18 

 49°35’10.3“N 

18°15’27.8“E 

Kozlovice  19 

 49°29’55.9“N 

18°24’56.8“E 

Úsek kolem přehrady Šance, několik 

kritických míst 

20 

 49°27’11.4“N 

18°27’55“E 

Zatáčka před obcí Bílá 21 

 49°23’56.22“N 

18°24’6.8“E 

Zatáčka před Bumbálkou 22 

 

8.2 Zhodnocení lokalit pomocí vybraných ukazatelů bezpečnosti 

Ukazatelé bezpečnosti slouží k identifikaci kritických lokalit na silnicích na kterých 

dochází opakovaně k dopravním nehodám. Základním ukazatelem je ukazatel relativní 

nehodovosti, který popisuje průměrný počet nehod na silničním úseku vztažený k počtu 

ujetých kilometrů. Jelikož je v tomto ukazateli potřebná hodnota průměrné denní intenzity 

dopravy za sledované období, nebude tento ukazatel používán. Hlavním důvodem je to, že 

motocykl je záležitost sezónní. Pro roztřídění identifikovaných lokalit bude použit ukazatel 

hustoty nehod „AD“. [9,5] 



32 

A
AD

L t
=

×
 

A- počet nehod za období t 

L- délka úseku na kterém dochází k nehodám (km) 

t- sledované období (roky) 

Tento vzoreček se aplikuje na lokality identifikované pomocí brainstormingu 

a získaný graf ukáže lokality s největší hustotou nehod. Aby nebyly výsledky zavádějící, 

musí se stanovit délku úseku, která bude sledována. Pro identifikované lokality bude délka 

úseku 400 metrů. Výsledný graf hustoty nehod lze vidět na obrázku 23. [25] 

 

 

Obrázek 23: Graf hustoty nehod v jednotlivých lokalitách (zdroj autor) 

 
 

Jak je vidět na obrázku 23 nejvyšší ukazatel hustoty nehod motocyklistů na 400 

metrech se nachází na lokalitě 2, což je lesní úsek mezi obcemi Pustá Rudná a Karlovicemi 

na Bruntálsku. Dále je to úsek 4, což je zatáčka mezi obcemi Jelení a Luhy. Úsek 18 mezi 

Hrádkem a Návsí na Frýdecko-Místecku a úsek 20 kolem přehrady Šance. Lokality 3, 6, 7, 

11, 14, 16, 17, 19, 21, 22 jsou na tom velice podobně, proto se použije k roztřídění další 

ukazatel a to ukazatel závažnosti nehod „Z“. Do něj budou zahrnuty lokality s hustotou 

nehod vyšší než je červené označení na obrázku 23.  
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Z= (130 x Nu) + (70 x Nlz) + (5 x Ntz) + (1 x Nhš)  

Nu – počet nehod s usmrcením 

Nlz – počet nehod s lehkým zraněním 

Ntz – počet nehod s těžkým zraněním 

Nhš – počet nehod pouze s hmotnou škodou  
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Obrázek 24: Graf závažnosti nehod (zdroj autor) 

 

Na obrázku 24 vidíme graf závažnosti nehod, který roztřídil výše zmíněné lokality 

dle jejich závažnosti. Je patrné, že nemusí znamenat, že místo s nevyšší hustotou nehod je 

zároveň nejzávažnější, jak vidíme u lokalit 2 a 4. Protože se na každé lokalitě udál jiný 

počet nehod, aplikuje se v posledním kroku na lokality uvedené v obrázku 24 ukazatel 

střední závažnosti nehod „Zstř“. Tento ukazatel bude zásadní pro další řešení jednotlivých 

míst. Výsledný graf střední závažnosti nehod je vidět na obrázku 25. [25] 

STŘ

Z
Z

n
=  

Z – ukazatel závažnosti nehod 

n – počet sledovaných nehod 
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Obrázek 25: Střední hodnota závažnosti nehod (zdroj autor) 

 
Z obrázku 25 je zřejmé, že nejzávažnější nehody se staly na lokalitě 20, což je úsek 

kolem přehrady Šance. Celkově je tento úsek motorkáři vyhledáván, proto se bude řešit 

primárně a kompletně. Mezi další úseky patří lokalita 6, což je lesní úsek mezi obcemi 

Vítkov a Heřmánky. Dalším úsekem je lokalita 18, jedná se o úsek mezi obcí Hrádek 

a Náves na Frýdecko-Místecku s vysokým dopravním vytížením. Další lokalitou s vyšší 

závažností je lokalita 19 v obci Kozlovice a posledním úsekem je lokalita 11 mezi 

Bílovcem a Tískem. U této lokality je nutno zmínit, že zde havaroval motocyklista se 

spolujezdcem, proto je závažnost tak vysoká. [25] 

8.3 Výstup analyzování nebezpečných úseků v Moravskoslezském kraji 

Pro identifikaci nejrizikovějších úseků bylo použito několik separačních metod. 

V prvém kroku došlo k samotnému nalezení rizikových míst, což bylo provedeno pomocí 

metody zvané Brainstorming. Následně na tuto metodu navazovala analýza pomocí 

ukazatele hustoty nehod, která určila místa s největší koncentrací nehod. Mnoho nehod 

však mělo koncentraci nehod podobnou, proto byl použit další ukazatel a to ukazatel 

závažnosti nehod. V posledním kroku byl aplikován ukazatel střední závažnosti nehod, 

který je pro nás výchozí. Tyto metody nám pomohly určit nejrizikovější lokality, které 

budou dále řešeny. Jsou to tyto lokality: 

- silnice I/56 (49°29’55.9“N 18°24’56.8“E a další) 
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- silnice II/442 (49°45’26.0“N 17°45’48.3“E) 

- silnice I/11 (49°36’14.9“N 18°44’37“E) 

- silnice III/4848A (49°35’10.3“N 18°15’27.8“E) 

- silnice III/46412 (49°46’6.5“N 18°0.39’8“E) 
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9 Návrh opatření na vybraných úsecích 

V této kapitole budou navržena opatření na lokalizovaných úsecích tak, aby 

přispěly ke snížení následků nehod, popřípadě aby nehody vůbec nevznikly. 

V jednotlivých návrzích bude popsán stav před a po úpravě a součástí budou i kalkulace. 

Kalkulace se nebudou týkat jen navržených opatření, ale také škod, které vzniknou 

v souvislosti s dopravní nehodou motocyklisty. Jednotlivé ceny budou pouze orientační, 

jelikož se nepodařilo sehnat po neúspěšném oslovení několika firem konkrétní částky. 

9.1 Rozbor silnice I/56 

Tato silnice vede kolem přehrady Šance. Konkrétně z obce Ostravice do obce Staré 

Hamry. Je to velmi klikatý lesní úsek na kterém za sledované období došlo k 13 nehodám 

motocyklistů. 2 nehody skončily smrtí motocyklisty, 4 nehody těžkým zraněním a 7 nehod 

se zraněním lehkým. Z toho 7 nehod se stalo ve směru z Ostravice do Starých Hamrů a 6 

nehod ve směru opačném. V současné době je úsek označen dopravní značkou, která 

motocyklisty varuje touto výstrahou: „POZOR nebezpečí pádu“ na délce 7km. Toto 

označení je z obou stran tohoto 7 kilometrového úseku. Jeho vyobrazení vidíme na obrázku 

26. Nehody se opakují především ve třech zatáčkách na tomto úseku, které vidíme na 

obrázku 27. Jejich GPS označení je:  

- 49°29’55.9“N 18°24’56.8“E (označíme si písmenem „A“) 

- 49°28’59.9“N 18°25’18.3“E (označíme si písmenem „B“) 

- 49°28’08.8“N 18°25’44.6“E (označíme si písmenem „C“) 

 

Obrázek 26: Speciální svislé dopravní značení pro motocyklisty (zdroj autor) 
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Obrázek 27: Kritická místa kolem přehrady Šance (zdroj [27]) 

9.1.1 Rozbor úseku „A“ 

Na tomto úseku došlo celkem ke 4 nehodám motocyklistů za sledované období 

2009 – 2013. Ve dvou případech se jednalo o havárie, jedna nehoda byla srážka s pevnou 

překážkou (svodidly) a jedna srážka s automobilem z boku. Jedná se o levotočivý směrový 

oblouk (ve směru od Ostravice do obce Staré Hamry) živičné skladby vozovky. Šířka 

jednoho jízdního pruhu je 3 metry. Silnice je z levé strany ohraničena klasickými 

ocelovými svodidly v současné době s reflexními prvky. Na pravé straně se nacházejí bílé 

směrové sloupky. Na vozovce je vodorovné dopravní značení ve formě souvislé čáry. 

Tento úsek vidíme na obrázku 28.  

 

Obrázek 28: Úsek „A“ (zdroj [22]) 
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Náklady způsobené dopravními nehodami na tomto úseku jsou shrnuty do tabulky  

3. Protože se nehody nestaly všechny v jeden rok bude vyčíslena pouze konečná kalkulace. 

Vzhledem k tomu, že každý rok se nákladovost vzhledem k dopravní nehodovosti mění. 

Hodnoty jsou čerpány z Centra dopravního výzkumu.  Co se do konečné kalkulace 

započítává najdeme na obrázku 11. Jak je vidět v tabulce 4, tak náklady vztaženy na 

dopravní nehodovost v úseku „A“ jsou 5 080 000 Kč.  

Tabulka 4 Náklady spojené s nehodovostí na úseku „A“ (zdroj autor, [30]) 

Typ škody Počet 

Smrt 0 

Těžké zranění 1 

Lehké zranění 3 

Hmotná škoda 0 

Kalkulace 5 080 000 Kč 

 

9.1.2 Návrh opatření na úseku „A“ 

Protože je to lokalita motorkáři velice vyhledávaná nebudeme zde navrhovat žádná 

omezení rychlosti, ani podobná opatření. Spíše se zaměříme na opatření zmírňující 

následky nehod, či jejich potlačení. Rychlostní limity by zde motocyklisté dodržovali jen 

s malou pravděpodobností. Na obrázku 29 vidíme opatření, která by na tomto úseky mohla 

být realizována. Jedná se o soubor opatření, která můžou být zaváděná fázově. Dle finanční 

vytíženosti majitele úseku. Základní forma počítá se značkou A1b znázorňující levý 

směrový oblouk, tato značka je doplněna o fosforečné pozadí pro její viditelnost. Dalším 

už finančně náročnějším opatřením je modernizace svodidla na tzv. motocyklové svodidlo 

JSAM-M/H1, kde by došlo k zakrytí svodidlových sloupků. Svodidlo by bylo aplikováno 

v délce 400m. Vše by bylo provedeno v souladu s normou TP114. V poslední fázi je 

možno realizovat úpravu povrchu vozovky speciálním protismykovým červeným nátěrem 

„ROCBINDA“, který by celkově přispěl ke zklidnění situace na tomto úseku. 

Protismykový povrch by byl aplikován na oba pruhy v délce cca 300 metrů. Do budoucna 
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je možno doplnit protější stranu vozovky o motocyklové svodidla v délce 300m. V tabulce 

5 vidíme přibližnou kalkulaci jednotlivých opatření.  

 

 

Obrázek 29: Návrh opatření na úseku „A“ (zdroj autor, [22]) 

Tabulka 5: Kalkulace navržených opatřeních na úseku „A“ (zdroj autor) 

Opatření Cena (bez DPH) orientační 
Značka „levotočivá zatáčka“ 5 500 Kč 
Motocyklové svodidla (na jedné straně) 928 571 Kč  
Protismykový povrch 1 008 000 Kč 
Motocyklové svodidlo na protější straně 696 300 Kč 
 
9.1.3 Rozbor úseku „B“ 

V tomto úseku došlo ke 4 dopravním nehodám motocyklu za období 2009 až 2013. 

Dvě nehody se staly směrem od obce Ostravice do obce Staré Hamry. Z toho jedna nehoda 

byla s lehkým zraněním a jednalo se o srážku s pevnou překážkou. Konkrétně se 

svodidlem. Druhá nehoda už byla vážnější a skončila tragicky. Smrtí motocyklisty. Jednalo 

se o srážku s pevnou překážkou (přesně nespecifikováno: zábradlí, násyp, oplocení). Další 

dvě nehody se staly v opačném směru, tedy směrem k obci Ostravice. Z toho jedna nehoda 

skončila těžkým zraněním motocyklisty, kdy došlo ke strážce se stromem a druhá bohužel 

skončila smrtí motocyklisty. Šlo o srážku se svodidlem. Parametry silnice jsou totožné 
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s předchozím úsekem. Ze směru z Ostravice do Starých Hamrů se jedná o pravotočivou 

zatáčku, je to nejkritičtější úsek co se týče následků nehod. V současné době jsou zde 

umístěna svodidla pro motocyklisty, která ještě v době statistických údajů používaných 

v této práci nebyla. Svodidla se nacházejí na levé straně vozovky (směr Staré Hamry). 

Protější strana svodidla ohraničena není, je zde příkop a travnatý volný prostor v délce cca 

12m, který končí lesem. Na této straně jsou i směrové sloupky bílé barvy. Úsek vidíme na 

obrázku 30. 

 

Obrázek 30: Úsek „B“ (zdroj [22]) 

 
V tabulce 6 vidíme kalkulaci nákladů na škody v důsledku vzniklých dopravních 

nehod motocyklistů.  

Tabulka 6: Náklady spojené s nehodovostí na úseku „B“ (zdroj autor, [30]) 

Typ škody Počet 

Smrt 2 

Těžké zranění 1 

Lehké zranění 1 

Hmotná škoda 0 

Kalkulace 26 582 000 Kč 
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9.1.4 Návrh opatření na úseku „B“ 

Jelikož jedno z hlavních opatření bylo na tento úsek již aplikováno, tedy svodidla 

pro motocyklisty s dolní pásnicí. Můžeme zde maximálně doporučit protismykovou úpravu 

vozovky. Nejprve je však třeba zanalyzovat funkčnost svodidel na nehodovost 

motocyklistů v tomto úseku s odstupem času. Na obrázku 31 vidíme možnou aplikaci 

protismykového povrchu. Nutno zmínit že obrázek není aktuální, v současné době je na 

místě moto-svodidlo po celé délce oblouku zatáčky. 

 

Obrázek 31: Návrh opatření na úseku „B“ (zdroj autor, [22]) 

V tabulce 7 máme vyčíslenou cenu navrhovaných opatření v případě pokračující 

nehodovosti v tomto úseku. 

 
Tabulka 7: Kalkulace navržených opatřeních na úseku „B“ (zdroj autor) 

Opatření Cena (bez DPH) orientační 
Protismykový povrch 1 008 000 Kč 
 
9.1.5 Rozbor úseku „C“ 

Poslední úsek kolem přehrady Šance který bude řešen je úsek „C“. Zde došlo 

celkem ke třem nehodám motocyklistů. Dvě nehody se odehrály směrem do obce 

Ostravice. Z toho jedna s těžkým zraněním, kdy došlo ke srážce s plotem a jedna nehoda se 

zraněním lehkým, zde se jednalo o srážku s chodcem. Třetí nehoda se stala směrem do 
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obce Staré Hamry, jednalo se o lehké zranění způsobené srážkou se svodidlem. Jedná se 

o levotočivou zatáčku do obce Staré Hamry, kdy každý pruh silnice je široký 3metry. 

Úseku předchází dopravní značka upozorňující na křižovatku s vedlejší pozemní 

komunikací a dále následuje značka varující před nebezpečím smyku. Ve směrovém 

oblouku se nachází klasické ocelové svodidlo na pravé straně silnice (ve směru do Starých 

Hamrů). Na opačné straně silnice je cca 3,5 metru travnaté plochy zakončené stromy. 

Silnici lemují směrové sloupky bílé barvy. Usek vidíme na obrázku 32. 

 

Obrázek 32: Úsek „C“  (zdroj [22]) 

 
V tabulce 8 vidíme náklady vzniklé v souvislosti s úsekem „C“. Konečná hodnota 

se vyšplhala na 5 928 000 Kč.  

Tabulka 8: Náklady spojené s nehodovostí na úseku „C“ (zdroj autor, [30]) 

Typ škody Počet 

Smrt 0 

Těžké zranění 1 

Lehké zranění 2 

Hmotná škoda 0 

Kalkulace 5 928 000 Kč 
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9.1.6 Návrh opatření na úseku „C“ 

Na tomto úseku byla navržena celkem dvě opatření. Prvním je doplnění dopravní 

značky A08 „nebezpečí smyku“, dopravní značkou B20a, která omezuje rychlost v tomto 

úseku na 70km/h. Značka by  byla umístěna z obou stran úseku. Důvodem je zejména to, 

že se v daném úseku vyskytuje křižovatka s odbočkou na vedlejší silnici. Druhým 

zásadním opatřením je umístění motocyklového svodidla JSAM-M/H1 na místo 

stávajícího klasického svodidla. Délka svodidla je 220 metrů. Tyto opatření by měla 

napomoct k zbezpečnění tohoto úseku. Přibližné náklady na úpravu toho úseku se pohybují 

v rozmezí 513 000 Kč. Podrobně je vidíme vyčísleny v tabulce 9. Upravený úsek vidíme 

na obrázku 33. 

 
Obrázek 33: Návrh opatření na úseku „C“ (zdroj autor, [22]) 

 
Tabulka 9: Kalkulace navržených opatřeních na úseku „C“ (zdroj autor) 

Opatření Cena (bez DPH) orientační 
2x značka B20a 2 390 Kč 
Motocyklové svodidlo 510 620 Kč 
 
 
9.2 Rozbor silnice II/442 

Silnice II/442 se nachází mezi Vítkovem a obcí Klokočůvek. Kolem silnice vede 

železniční trať a celý úsek je situován do lesní oblasti. Silnice je živičné skladby a jeden 

pruh je široký 3 metry. V tomto úseku se nenacházejí svodidla, pouze směrové sloupky. Na 

silnici je vodorovné značení – souvislá čára doplněna o reflexní dopravní knoflíky. Pokud 

jedeme směrem od Vítkova, jedná se o levotočivý směrový oblouk. Po levé straně 

v blízkosti silnice jsou rostlé stromy. Po pravé straně je přikop a hned vedle něj potůček, 

stromořadí a louka na niž vede železniční trať. Na sledovaném úseku došlo celkem ke třem 
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dopravním nehodám motocyklu. Všechny nehody se odehrály směrem z Vítkova do obce 

Klokočůvky. První nehoda byla způsobena srážkou s lesní zvěří. Motocyklista vyvázl 

pouze s lehkými zraněními. Druhá nehoda byla se zraněním těžkým, způsobena havárií 

motocyklisty. Poslední nehoda skončila tragicky smrtí motocyklisty a jednalo se o čelní 

srážku s automobilem. Na obrázku 34 vidíme zmiňovaný úsek. V tabulce 10 můžeme vidět 

náklady spojené s dopravní nehodovostí motocyklistů na tomto úseku. 

 

Obrázek 34: Úsek na silnici II/442 (zdroj autor, [27]) 

Tabulka 10: Náklady spojené s nehodovostí na silnici II/442 (zdroj autor, [30]) 

Typ škody Počet 

Smrt 1 

Těžké zranění 1 

Lehké zranění 1 

Hmotná škoda 0 

Kalkulace 23 215 782 Kč 

 

9.2.1 Návrh opatření na silnici II/442 

Primární opatření na tomto úseku bude umístění svislé dopravní značky A01b 

varující před levotočivým směrovým obloukem, doplněnou značku B20a upravující 

nejvyšší povolenou rychlost. Tyto značky budou umístěny na sloupku, přibližně 130m od 
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směrového oblouku dle základních zásad umisťování svislých dopravních značek. Stejné 

opatření bude zavedeno i z druhého směru. Tedy z obce Klokočůvka do Vítkova. Zde bude 

svislá dopravní značka umístěna 250m před směrovým obloukem a bude se jednat 

o značku A01a a značku B20a. Obě značky budou umístěny na reflexním podkladu. Na 

obrázku 35 vidíme navržené opatření a v tabulce 11 jejich kalkulaci. 

 

Obrázek 35: Návrh opatření na silnici II/442 (zdroj autor, [22]) 

 
Tabulka 11: Kalkulace navržených opatřeních na silnici II/442 (zdroj autor) 

Opatření Cena (bez DPH) orientační 
2x dopravní značka svislá 15 642 Kč 
Sloupky+příslušenství a práce 7 330 Kč 
 
9.3 Rozbor silnice I/11 

Tato silnice se nachází na Frýdecko-Místecku a konkrétní úsek najdeme mezi 

obcemi Hrádek a Návsí. Jedná se o velmi frekventovanou silnici s hustým provozem. 

Inkriminovaný úsek je poměrně moderní a nachází se přibližně 1,5km před křižovatkou 

směřující na Žilinu, či Jablůnkov. Jeden pruh je široký 3,5 metru a krajnice na kterou je 

možno odstavit vozidlo 2 metry. Pokud jedeme směrem ke zmiňované křižovatce, po levé 

straně se nacházejí betonová svodidla na které navazují svodidla klasická ocelová a na 

pravé straně silnice se nachází protihluková stěna, na niž navazují také klasická ocelová 

svodidla. V tomto směru se nachází i značka zákaz předjíždění, nicméně vodorovné 

dopravní značení je přerušované, doplněno o reflexní knoflíky. Na tomto úseku došlo za 

sledované období ke čtyřem dopravním nehodám. Dvě nehody skončily tragicky, smrtí 

motocyklisty. Obě byly směrem do obce Hrádek. Při jedné došlo k boční srážce 
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s automobilem. Druhá nehoda byla srážka s pevnou překážkou, přesně nespecifikovanou 

(odrazník, patník, sloupek dopravní značky). Další dvě nehody se obešly s lehkými 

zraněními. U obou případů šlo o srážku s automobilem zezadu. Po každé v jiném směru. 

Na obrázku 36 vidíme daný úsek a v tabulce 12 náklady spojené s nehodovostí na tomto 

úseku.  

 

Obrázek 36: Úsek na silnici I/11 (zdroj [22]) 

Tabulka 12: Náklady spojené s nehodovostí na silnici I/11 (zdroj autor, [30]) 

Typ škody Počet 

Smrt 2 

Těžké zranění 0 

Lehké zranění 2 

Hmotná škoda 0 

Kalkulace 39 113 290 Kč 

 

9.3.1 Návrh opatření na silnici I/11 

Jelikož se na tomto úseku stala většina nehod formou srážky s vozidlem, je zde 

navrhnuto omezení rychlosti na 70Km/h značkou B20a a značkou B21a zákaz předjíždění. 

Tato opatření by platila zhruba na 600m, tudíž by nějak razantně neobtěžovala ostatní 

řidiče. Značky by byly umístěny na reflexním podkladu. Na tomto úseku by bylo 
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i předěláno vodorovné dopravní značení na souvislou čáru. Konec úseku by byl označen 

svislou dopravní značkou B26, tedy značkou znázorňující konec všech zákazů. Jednotlivá 

opatření vidíme na obrázku 37. V tabulce 13 vidíme kalkulaci těchto opatření.  

 

Obrázek 37: Navržená opatření na silnici I/11 (zdroj autor, [22]) 

Tabulka 13: Kalkulace navržených opatřeních na silnici I/11 (zdroj autor) 

Opatření Cena (bez DPH) orientační 
3x dopravní značka svislá 16 497 Kč 
3x Sloupek+příslušenství a práce 9 250 Kč 
Vodorovné dopravní znační 390 Kč 

 

9.4 Rozbor silnice III/4848A 

Obec Kozlovice se nachází na Frýdecko-Místecku. Inkriminovaný úsek se nachází 

v zastavěné části obce. Silnice je 6 metrů široká živičné struktury. Kolem silnice vedou 

ploty od rodinných domků. Jelikož jsme v obci, je zde maximální povolená rychlost 

50km/h. Ze směru Tichá je úsek označen svislou dopravní značkou A02b „dvojitá zatáčka 

první vlevo“. Na tomto úseku došlo ke třem nehodám motocyklistů. Dvě nehody se staly 

směrem do obce Tichá. První skončila jen s hmotnou škodou. Došlo ke srážce 

s automobilem zezadu. Druhá nehoda v tomto směru skončila smrtí motocyklisty a došlo 

ke srážce se stromem. Poslední nehoda se stala ve směru opačném. Motocyklista se srazil 

s automobilem čelně. Skončilo to těžkým zraněním. Daný úsek vidíme na obrázku 38 

a náklady spojené s dopravní nehodovostí na tomto úseku vidíme v tabulce 14.  
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Obrázek 38: Úsek silnice v Kozlovicích (zdroj autor, [22]) 

 

Tabulka 14: Náklady spojené s nehodovostí na silnici III/4848A  (zdroj autor, [30]) 

Typ škody Počet 

Smrt 1 

Těžké zranění 1 

Lehké zranění 0 

Hmotná škoda 1 

Kalkulace 22 621 700 Kč 

 

9.4.1 Návrh opatření na silnici III/4848A 

Je zjevné že příčinou nehod bude nedodržování rychlostního limitu v obci. Po 

prozkoumání daného úseku nebyly zjištěny žádné nebezpečné nástrahy, které by mohly 

přispět k dopravní nehodovosti motocyklistů na tomto úseku. Proto navrhuji aplikaci 

radaru RMR-2, který bude sloužit jako preventivní opatření na tomto úseku obce. 

Výstupem by mělo být zpomalení motocyklistů na tomto úseku. Radar by byl umístěn 

z obou směrů. Aplikaci radaru RMR-2 vidíme na obrázku 39 a v tabulce 15 vidíme 

přibližné náklady na jeho aplikaci. Radar je aplikován na sloupech elektrických rozvodů 

pro obec. Proto jej stačí jen namontovat a zapojit. Není nutná výstavba sloupů a betonáž. 
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Obrázek 39: Kozlovice měření rychlosti  (zdroj autor, [22]) 

Tabulka 15: Kalkulace nákladů navržených opatřeních na silnici III/4848A (zdroj autor) 

Opatření Cena (bez DPH) orientační 
2x Radar RMR-2 156 000 Kč 

 

9.5 Rozbor silnice III/46412 

Tuto silnici najdeme mezi městem Bílovec a obcí Tísek. Silnice je široká cca 5 

metrů. Můžeme ji vidět na obrázku 40. Úsek není ohraničen svodidly. Po každé straně 

vozovky se nachází příkop. Pokud jedeme směrem z Bílovce do Tísku, po pravé straně 

vidíme stromořadí. Na silnici je taktéž vodorovné dopravní značení ve formě přerušované 

čáry, kterou střídá čára souvislá. Úsek je označen svislou dopravní značkou A14 zvěř. Na 

tomto úseku došlo za sledované období ke třem nehodám motocyklistů. Dvě nehody se 

staly směrem z Tísku do Bílovce. A jedna nehoda ve směru opačném. První nehoda byla 

způsobena boční srážkou s automobilem a skončila těžkým zraněním řidiče motocyklu 

a jeho spolujezdce. Další nehodou byla havárie s lehkým zraněním motocyklisty. Poslední 

nehoda nebyla zaviněna řidičem motocyklu, jednalo se o srážku se zvěří. Náklady spojené 

s nehodovostí na tomto úseku vidíme v tabulce 16.  
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Obrázek 40: Úsek mezi Bílovcem a Tískem (zdroj autor, [22]) 

 
Tabulka 16: Náklady spojené s nehodovostí na silnici III/46412  (zdroj autor, [30]) 

Typ škody Počet 

Smrt 0 

Těžké zranění 2 

Lehké zranění 2 

Hmotná škoda 0 

Kalkulace 10 646 182 Kč 

 
 
9.5.1 Návrh opatření na silnici III/46412 

Pro tento úsek byly zpracovány dvě varianty řešení. První varianta počítá 

s umístěním dopravních značek B20 v hliníkovém provedení na zvýrazněném podkladu 

třídy R3. Tyto značky by omezovaly rychlost v daném úseku na 70Km/h. Toto opatření by 

bylo aplikováno zhruba na 1km úseku. Směrem do obce Tísek by bylo toto opatření 

ukončeno dopravní značkou B20b „konec všech zákazů“ a v opačném směru by jej ukončil 

začátek města Bílovec. Druhá varianta by neomezovala rychlost v daném úseku, pouze by 

varovala řidiče na nebezpečný úsek hliníkovou dopravní značkou svislého provedení 

„POZOR úsek častých dopravních nehod“. Opět by byla značka umístěna z obou směrů. 

Přibližnou kalkulaci obou variant nalezneme v tabulce 17. Její možnou realizaci vidíme na 
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obrázku 41. Tato opatření by měla vést ke zmírnění rychlosti a zvýšení ostražitosti řidičů 

nejen motocyklů na tomto úseku. 

 

Obrázek 41: Dopravní značky na úseku za Bílovcem (zdroj autor, [22]) 

Tabulka 17: Kalkulace navržených opatřeních na silnici III/46412 (zdroj autor)  

Opatření Cena (bez DPH) orientační 
Varianta 1 16 380 Kč 
Varianta 2 20 762 Kč 
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10 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat kritická místa v souvislosti 

s nehodovostí motocyklistů a v závislosti na to navrhnout opatření, která by mohla 

nehodám zamezit, popřípadě následky nehod zmírnit. Zkoumaným teritoriem byl 

Moravskoslezský kraj. Úseky byly identifikovány na základě policejních statistik a také na 

základě znalosti místních poměrů. K identifikaci přispěla metoda zvaná „Brainstorming“. 

Jelikož úseků nebylo málo, byly roztřízeny pomocí tří ukazatelů. Je nutno podotknout, že 

kritické úseky lze pomocí těchto ukazatelů řešit i v jiném pořadí. Popřípadě majitel úseku 

si může vybrat jaký ukazatel pro něj bude směrodatný.  

Po použití ukazatelů bylo vybráno celkem 5 lokalit, které byly řešeny. Jedná se 

o silnice napříč všemi třídami. Konkrétně to byly silnice I/56, I/11, II/442, III/4848A 

a silnice III/46412. Specifickým místem byla silnice kolem přehrady Šance, která patří 

v Moravskoslezském kraji k nejvyhledávanější lokalitě pro projížďku na motocyklu. Proto 

byla řešena primárně a celkově. Navržená opatření samozřejmě souvisí i s finanční 

stránkou věci. Avšak je nutno si uvědomit, že i zraněním, či dokonce smrtí vznikají ztráty 

a nejen ekonomické. Proto je nutno bedlivě sledovat nehodové lokality a modernizovat je. 

Modernizací to ale nekončí. I po ní je nutno dále nehodové úseky sledovat a hodnotit zda 

aplikovaná opatření splňují naše cíle a fungují tak jak by měly. Druhou stránkou věci je 

samotný motocyklista, který se musí řídit pravidly silničního provozu a musí se chovat 

ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu. Jedině tak může celý systém 

fungovat.  

Pokud srovnáme Českou republiku s Německem zjistíme, že v Německu 

v současné době existuje kolem 2500 nebezpečný úseků ve formě nejrůznější zatáček na 

než jsou již aplikována motocyklová svodidla. Můžou za to jak silné lobby, tak samotní 

provozovatelé silnic, kteří samotnou aplikaci hradí. V České republice bychom v roce 2014 

napočítali motocyklová svodidla na prstech jedné ruky. Věřme však že rok 2015 bude 

zlomový a české silnice budou nejen pro motocyklisty rok od roku bezpečnější, 

komfortnější a samotní účastníci silničního provozu ukázněnější. Tomuto faktu nahrává 

i vyjádření krajského úřadu MS kraje z roku 2014, které počítá s instalací motocyklového 

svodidla do 13 nebezpečných zatáček na Bruntálsku a Opavsku. Také závěry této práce 
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budou po konzultaci s vedoucím práce konfrontovány s krajským úřadem MS kraje a třeba 

se i tyto identifikované kritické místa dočkají rekonstrukce na bezpečnější varianty.  
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Seznam použitích zkratek 

Zkratka       Český výraz 

MS        Moravskoslezský 

ČR        Česká republika 

Sb.        Sbírky 

Kč        Korun českých 

Apod.        A podobně 

Atd.        A tak dále 

Ccm        Kubických centimetrů 

M        Metrů 

Km        Kilometrů 
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