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ANOTACE

Bakalářská  práce  se  zabývá  ekonomickými  aspekty  dopravních  nehod  zapříčiněných 

živočichy. První část se zabývá charakteristikou dopravních nehod, rozdělením živočichů, 

způsoby předcházení vzniku dopravních nehod. V další části je uveden přehled následků 

dopravních nehod za rok 2008 – 2010 s vyčíslením škod. Rovněž jsou  popsány   náklady 

na prevenci dopravních nehod a náklady na vzniklé škody. V závěru budou vyhodnoceny 

tyto ekonomické náklady a  bude navrženo doporučené řešení uvedené problematiky..

Klíčová slova: řidičů,  zvíře, silniční provoz,  dálniční těleso,  stavba, migrace,  dálnice, 

ekonomické náklady

ABSTRACT

Die Bakkalaureatsarbeit  befasst sich mit den ökonomischen Aspekten der Verkehrsunfälle 

verursacht  durch  Lebewesen.  Der  erste  Teil  befasst  sich  mit  der  Charakteristik  der 

Verkehrsunfällen,  der  Aufteilung  der  Lebewesen  und  den  Formen  der 

Verkehrsunfallverhütung. Im weiteren Teil ist die  Folgenübersicht der Verkehrsunfällen in 

den Jahren 2008 - 2010 zusammen mit den Schadensberechnungen  aufgeführt. Gleichfalls 

sind  die   Kosten  für  die  Prävention  der  Verkehrsunfälle  und  die  Kosten  für  die 

entstandenen  Schäden  beschrieben.  Zum  Schluss  werden  die  ökonomischen  Kosten 

ausgewertet und  es wird eine Lösung der angegebenen Problematik empfohlen.

Schlüsselwörter: Fahrer,   Tier, Straßenverkehr, Autobahnkörper,  Bau, Migration, 
Autobahn, ökonomische Kost



Obsah:

1 ÚVOD A CÍL PRÁCE                                                                                                                       ..................................................................................................................  1  

1.1 CÍL PRÁCE                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  3  

2 CHARAKTERISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD ZAPŘÍČINĚNÝCH ŽIVOČICHY              .........  4  

2.1 DRUHY DOPRAVNÍCH NEHOD                                                                                                                    ................................................................................................................  6  

2.1.1 Malá dopravní nehoda                                                                                                                  ..............................................................................................................  6  

2.1.2 Velká dopravní nehoda                                                                                                                  ..............................................................................................................  7  

2.2 OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ PŘÍČINY DOPRAVNÍCH NEHOD                                                                             .........................................................................  7  

2.2.1 Objektivní příčiny dopravních nehod                                                                                            ........................................................................................  8  

2.2.2 Subjektivní příčiny dopravních nehod                                                                                           .......................................................................................  8  

2.3 CHARAKTERISTIKA DOPRAVNÍ NEHODY ZAPŘÍČINĚNÉ ŽIVOČICHY                                                                    ................................................................  8  

2.4 CHARAKTERISTIKA ŽIVOČICHŮ                                                                                                               ...........................................................................................................  11  

3 ZPŮSOBY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU DOPRAVNÍCH NEHOD                                             .........................................  16  

 Opatření zaměřená na uživatele (výchova a vzdělání, vymáhání práva, legislativa, kampaně)                        ....................  17  
 Opatření zaměřená na vozidla (prvky aktivní bepečnosti-kvalita motoru, brzd, navigančního zařízení, prvky 
pastivníí bezpečnosti- tuhost karosérie, bepečnostní pásy, airbagy, dětské autosedačky, opěrky hlavy, 
telematika, informacní technologie)                                                                                                                  ..............................................................................................................  18  
 Opatření zaměřená na infrastrukturu (     Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní značení)                            ........................  18  
 Záchranné systémy (Integrovaný záchranný system)                                                                                       ...................................................................................  18  
 Prevence a využití nehodových dat (kvatitní databáe nehodových dat, identifikace nedhodových lokalit, 
isnpekce stávajícího stavu). [11]                                                                                                                       ...................................................................................................................  18  

4 NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD ZPŮSOBENÝCH ŽIVOČICHY                                  ..............................  25  

5 ANALÝZA EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ NA PREVENCI DOPRAVNÍCH NEHOD 

ZAPŘÍČINĚNÝCH ŽIVOČICHY                                                                                                    ................................................................................................  26  

6 ANALÝZA EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ ŠKOD VZNIKLÝCH DOPRAVNÍMI 

NEHODAMI ZAPŘÍČENĚNÝCH ŽIVOČICHY                                                                           .......................................................................  29  

7 ZÁVĚR                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  34  



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BESIP  -   bezpečnost silničního provozu

EU        -  Evropská Unie

ČR        -  Česká republika

CDV     -  Centrum dopravního výzkumu

HDP      - hrubý domácí produkt

D 47     - označní úseku dálnice .

apod.    - a podobně
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Každého z nás určitým způsobem ovlivňuje silniční motorová doprava, ať už je vnímáná 

jakýmkoliv  způsobem. S  rostoucím a  rozvíjejícím se  průmyslem,  ale  i  s  vyšší  životní 

úrovní  stoupá  potřeba  přepravy  zboží,  surovin,  a  to  na  ne  málé  vzdálenosti.  Další 

význámnou část provozu na pozemních komunikacích tvoří lidé, kteří jezdí za prací, na 

dovolenou,  nebo zajištují  chod domácnosti  cestováním za nákupy.  S rostoucí  dopravou 

vzniká  potřeba  rozvoje  a  výstavby  silniční  infrastruktury,  a  tím  dochází  k  výstavbám 

nových  silnic,  dálnic,  ale  taky  obchvatům  měst  a  zastavěných  oblastí.  Každá  stavba 

určitým způsobem zasahuje  do životního prostředí,  a tím výrazně  ovliňuje život  všech 

dotčených živočichů vyskytujících v okolí stavby, a to jak při průběhu výstavby, tak po 

jejím dokončení. Jakýkoliv zásah do našeho životního prostředí vyvoláváu spoustu reakcí, 

dotazů  a  diskusí,  kdy  obhajování  a  rozhodování  není  jednoduché.  Kvalita  životního 

prostředí, ale i bezpečnost nás všech, a to i živočichů žijících v okolí by mělo být jednou z  

hlavních priorit při každém plánování , ale i výstavbě moderní dopravní infrastruktury. A 

proto je nesmírně důležité a je na místě se o ně zajímat a svým způsobem o ně i „bojovat“.  

Samozřejmě existují  mezi  námi lidé,  kterým je  životní  prostředí  lhostejné,  a je  pro ně 

důležitější  zisk  nad  kvalitou  životního  prostředí.  V moderní  demokratické  společnosti 

naštěstí existuje celá řada legislativních opatření, která mají za cíl zdokonalovat, budovat, 

pečovat  a  především chránit  životní  prostředí,  ale  také  bezpečí  všech uživatelů  těchto 

staveb.  S  rostoucí  dopravou a  výstavbou  silniční sítě  dochází  taky k  růstu  dopravních 

nehod,  a  to  jak  mezi  samotnými  účastníky  silničního  provozu,  tak  mezi  motorovými 

vozidly a živočichy, kteří se vyskytnou na silnici, protože protíná jejich teritoria výskytu a 

migrační stezky. Další příčinou dopravních nehod je rovněž nezodpovědné chování lidí, 

kteří bydlí poblíž těchto komunikací, kdy dostatečně nezabezpečí domácí zvířata a tyto pak 

volně pobíhají po komunikacích a ohrožují řidiče.

Vezmeme-li  životní  prostředí  jako  celek  a  s  tím  související  provoz  na  pozemních 

komunikacích, má při jeho ochraně především velkou úlohu stát, který k dané věci vytváří 

potřebnou legislativu. Rovněž tak i samotné dotčené obce, které mohou výrazně zasáhnou 

do  rozhodování  o  výstavbě  dané  komunikace.  Značnou  zásluhu  při  ochraně  životního 
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prostředí  mají  také  různé  nestátní  organizace,  sdružení,  ekologické  spolky,  občanské 

iniciativy  apod.,  které  aktivně  vstupují  do  různých  rozhodovacích  procesů.  Je  třeba 

podoknout, že některé zásahy do životního prostředí mohou způsobit nezvratné škody a 

příroda jako taková není schopna si v mnohém pomoci sama.

Je známé, že výstavbou komunikace, která se provádí v místech, kde doposud nedošlo k 

žádné výstavbě (panenská krajina), se značně narušuje životní prostředí a tím dochází k 

značným škodám. Proto je zde je nutné provádět opatření ke zmírnění techto škod, jak ve 

vztahu k živočichům, vyskytujících se v dané lokalitě výstavby, tak i pro budoucí provoz. 

Tyto  náklady nejsou zrovna malé,  avšak  k  poměru vznilých  škod,  hlavně  na  zdraví  a 

životech řidičů v podstatě zanedbatelné. Výstavba silniční infrastruktury poškozuje přírodu 

bez  naděje  na  její  obnovu,  na  využití  jejích  hodnot,  měřítek,  vztahů.  Naštěstí  však 

nedochází  jenom k  jednostrannému  úbytku  přírody,  ale  také  naopak  k  tvorbě  nových 

přírodních  prvků,  ochranných  opatření  a  staveb,  která  chrání  bezpečnost  jak živočichů 

žijících volně v přírodě, tak uživatelů staveb, v daném případě řidičů.

O tom, jaké jsou způsoby ochrany a zabezpečení  budou vypovídat  následující  stránky. 

Podstatou této bakalářské práce bude seznámení s ekonomickými aspekty bezpečnosti a 

úpravy životního prostředí v okolí komunikací I tříd, konkrétně dálničním úseku dálnice 

D1  v  kastastru  obce  Ostrava  Svinov  -  Bělotín.  Již  delší  dobu  pracuji  jako  policista 

dálničního oddělení na výše uvedém úseku, a to téměř od počátku výstavby až po její 

dokončení a uvedení do provozu. Použitá data a informace v této práci tak budou nejenom 

ze získaných dostupných materiálů a literatury, ale také z vlastní zkušenosti.

Dálniční úsek dálnice D1 Bělotín – Ostrava Svinov prochází oblastí Moravské brány, která 

tvoří  přirozený  koridor  pro  vedení  nejdůležitějších  dopravních  tras  a  sítí  technického 

vybavení, a to jak stávajících, tak výhledových, propojujících ostravskou aglomeraci

s Olomouckým krajem a ostatními oblastmi České republiky.
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Obr. č.1 – Mapa dálniční sítě D1(D47) [16]

1.1 Cíl práce

Cílem  bakalářské  práce  je  posouzení  a  ekonomické  zhodnocení  dopravních  nedhod 

zapříčiněných  živočichy.  V prvé  řadě  budu  charakterizovat  dopravní  nehody  a  druhy 

živočichů  daného úseku, jehož se zhodnocení  bude dotýkat,  dále pak výčet dotčených 

právních předpisů a principy předcházení vzniku dopravních nehod. Součástí bude také 

informace o vývoji a srovnání nákladů vzniklých škod zapříčiněných živočichy v období 

let 2008-2010 a náklady vynaložené na ochranu před vznikem těchto událostí.
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2 CHARAKTERISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD 
ZAPŘÍČINĚNÝCH ŽIVOČICHY

Druhá  kapitola  bakalářské  práce  definuje  dopravní  nehodu,  zabývá  se  jejími  druhy, 

příčinami a zároveň zmiňuje ty živočichy, kteří bývají příčinou dopravních nehod. 

Dopravní nehodu definuje ustanovení §47 zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, takto, 

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

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

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

provozem vozidla v pohybu”. [18]

Podmínky dopravní nehody:

Jak je  ze shora uvedené definice patrné,  rozumí se dopravní  nehodou podle silničního 

zákona pouze taková událost, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci. To 

může  mít  svůj  vliv  např.  na  otázku pokuty  nebo vyšetřování  dopravní  nehody policií, 

neboť v případě, kdy ke srážce nebo havárii dojde mimo pozemní komunikace, by např. 

nebylo možno  za takovou dopravní nehodu  uložit pokutu.

Silniční zákon zná pojem „místo ležící mimo pozemní komunikaci“, resp. s tímto pojmem 

pracuje v některých ustanoveních, avšak samotnou definici tohoto pojmu neobsahuje. Je to 

trochu paradox, že silniční zákon s tímto pojmem operuje, ale přitom jej nedefinuje, což 

vytváří i v dalších případech aplikace tohoto pojmu výkladové problémy. „Stará“ vyhláška 

99/1989  Sb.  však  tento  pojem  znala,  resp.  znala  pojem  podobný  („místo  ležící  mimo 

silnici“) a proto i při současném výkladu se na ni odkazuje, ačkoli ani tento odkaz není 

přesný.

To  může  mít  důsledky  v tom,  že  např.  prostor  čerpací  stanice  byl  z hlediska  původní 

vyhlášky považován za místo ležící  mimo silnici a současně i zákon č. 13/1997 Sb., o 

pozemních  komunikacích,  vylučuje  prostor  čerpací  stanice  ze  součástí  pozemní 
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komunikace.  Dojde-li  proto  např.  na  čerpací  stanici  k dopravní  nehodě,  nejedná  se  o 

událost, která by se stala na pozemní komunikaci, resp. k ní došlo v místě ležícím mimo 

pozemní komunikaci a v takovém případě se tedy nejedná o dopravní nehodu ve smyslu 

silničního zákona. [19]  Na takovém místě (např. citované čerpací stanici) neplatí pravidla 

silničního provozu, nemůže tedy na ní ani dojít k dopravní nehodě ve smyslu silničního 

zákona,  takovou dopravní  nehodu nemůže šetřit  policie  a  za  takovou dopravní  nehodu 

nelze uložit pokutu.

Skutečnost,  že  na  takovém místě  ani  neplatí  pravidla  silničního  provozu  pak  výrazně 

ovlivňuje i otázku náhrady škody při takové nehodě, neboť pravidla silničního provozu lze 

použít pouze podpůrně, nikoli však jako závazná pravidla pro posouzení viny na takové 

nehodě.

Podmínkou, aby šlo o dopravní nehodu je výskyt buď zranění nebo usmrcení anebo škody 

na majetku v přímé souvislosti provozem vozidla v pohybu.

Podmínka provozu vozidla v pohybu jednoznačně znamená, že některé vozidlo, zúčastněné 

na  nehodě,  se  musí  pohybovat.  Vozidlem  v  takovém  případě  může  být  i  vozidlo 

nemotorové, tj. jízdní kolo, koloběžka nebo jezdec na zvířeti. Dopravní nehodou však není 

srážka chodců na chodníku nebo na silnici. Vzhledem k tomu, že chodcem je např. i osoba 

jedoucí na bruslích, běžkách nebo podobném sportovním nářadí, nejedná se o dopravní 

nehodu, kterou by šetřila policie  nebo za kterou by mohla  být uložena pokuta jako za 

přestupek.  V  takových  případech  se  náhrada  škody  řeší  podle  obecných  ustanovení 

občanského zákoníku o náhradě škody. [5]

 Dojde-li  k dopravní nehodě, při  které je poškozeno jen vozidlo řidiče (řidič vjede do 

příkopu), který je současně vlastníkem, i tyto případy spadají pod definici dopravní nehody 

a i na ně se vztahují ustanovení o dopravních nehodách podle silničního zákona, včetně 

např. povinnosti volat policii v případech, které budou dále rozvedeny.
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2.1 Druhy dopravních nehod

Dopravní  nehody  lze  rozlišit  podle  základního  kritéria,  zda  k dopravní  nehodě  jsou 

účastníci povinni volat policie nebo ne. Dělícím kritériem je jednak výše škody, existence 

zranění nebo smrti, případně vznik škody na majetku třetí osoby (bez limitu této škody). 

2.1.1 Malá dopravní nehoda

„Malou“  dopravní  nehodou  lze  rozumět  ty  případy  (méně  závažné),  ke  kterým  není 

povinnost ze silničního zákona volat policii. Takovou dopravní nehodou je dle silničního 

zákona nehoda, kdy:

- dojde při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně 

přepravovaných  věcí nebo na jiných věcech nižší než 100 000,- Kč

- účastníci se dohodnou na tom, čí to byla vina. [5]

Jak je ze shora uvedeného zřejmé, je první podmínkou dopravní nehody, ke které nemusí 

být volána policie, existence škody  menší než 100 000,- Kč. Zákon neklade na účastníky 

dopravní nehody přehnané odborné nároky ve vztahu ke schopnosti odhadnout přesně výši 

škody,  avšak  určité  povědomí  o  výši  škody  se  v takovém  případě  předpokládá.

Tato skutečnost má vliv např. na uplatnění nároku na náhradu škody a pokud by např. 

pojišťovna  povinného  ručení  chtěla  uplatnit  postih  proti  svému  pojištěnému za  to,  že 

nepřivolal k dopravní nehodě policii z toho důvodu, že škoda byla vyšší, ale pojištěný to 

neodhadnul, vždy by se při posuzování oprávněnosti pojišťovny přihlíželo k subjektivním 

a objektivním schopnostem a možnostem škodu odhadnout.  V žádném případě by takto 

pojišťovna nemohla argumentovat v případě, kdy by rozdíl od této částky byl velmi malý 

anebo v případě, kdy by některá poškození nebyla dostatečně zřetelná (skryté poškození, 

které je odhaleno až v opravně a podobně).
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Druhou podmínkou je dohoda o míře na účasti na dopravní nehodě. To znamená, že se 

účastníci musí shodnout na tom, kdo nehodu zavinil, případně v jaké rozsahu byla nehoda 

způsobena spoluzaviněním druhého nebo dalšího účastníka nehody. Takovouto dohodu lze 

rozhodně doporučit připravit na místě v písemné podobě, neboť pouhá ústní domluva není 

následně prokazatelná a vznikají komplikace s prokazovaním viny druhého řidiče. [5]

2.1.2 Velká dopravní nehoda

„Velkou“ dopravní nehodou je taková nehoda, ke které je povinností volat policii. 

Podmínkami takové nehody je:

- usmrcení nebo zranění osoby

- hmotná škoda převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně 

přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, je povinností volat policii vždy bez ohledu na to, co 

uvádí případný poškozený nebo bez ohledu na to, jakou dohodu o vyrovnání viník nabízí. 

Nepřivolání  policie  v případě  takové  nehody  je  přestupkem  a  i  kdyby  viník  nehody 

přemluvil a dohodnul si s poškozeným finanční kompenzaci přesahující standardní rámec 

náhrady  škody,  který  by  poškozeného  uspokojil  (např.  proto,  že  viník  je  pod  vlivem 

alkoholu  nebo  že  vozidlo  není  v dobrém  technickém  stavu).  V takovém  případě  se 

doporučuje vždy volat  policii, neboť vždy nelze na místě odhadnout případné nevýhody 

neexistence policejního protokolu. [5] 

2.2 Objektivní a subjektivní příčiny dopravních nehod

Příčiny dopravních nehod a přestupků spáchaných v souvislosti s nimi lze rozdělit do dvou 

základních skupin, na příčiny objektivní a subjektivní.
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2.2.1 Objektivní příčiny dopravních nehod

Mezi  objetivní  příčiny patří  především stav a  povaha pozemních komunikací,  zejména 

závady ve sjízdnosti, tj. změny ve sjízdnosti,  které nemůže řidič předvídat ani při jízdě 

přizpůsobené  stavebnímu  a  dopravně  technickému  stavu  komunikace,  povětrnostním 

podmínkám,  vlastnostem  vozidla  a  nákladu,  vlastním  schopnostem  a  jiným  zjevným 

okolnostem, dále technické poruchy vozidel a nepředvídané události v silničním provozu, 

tedy příčiny nezávislé  na řidiči.  Další  příčinou vzniku dopravních nehod jsou reklamní 

poutače.  Reklamy umístěné  podél  pozemních  komunikací,  zejména  dálnic  a  silnic  pro 

motorová vozidla jsou stále předmětem diskuse odborníků. [2]

2.2.2 Subjektivní příčiny dopravních nehod

Subjektivní příčiny jsou rozmanitější. Náleží k nim především osobnostní charakter řidiče, 

jeho  momentální  zdravotní  a  psychický  stav  včetně  případného  ovlivnění  návykovou 

látkou. K určitému počtu dopravních nehod, kterým by bylo možno předejít, patří i nehody 

zaviněné osobami k řízení dopravního vozidla zdravotně nezpůsobilými. Zdravotní potíže, 

onemocnění či psychické potíže zejména starších řidičů, které vylučují řízení motorového 

vozidla jsou řidiči všeobecně podceňovány. [2]

2.3 Charakteristika dopravní nehody zapříčiněné 
živočichy

V daném případě se jedná o střet mezi živočichem žijícím ve volné přírodě a motorotvým 

vozidlem na pozemní komunikaci, a v tomto případě se jedná, pokud škoda nepřesáhne 

škodu 100 000 Kč, nedojde ke zranění či usmrcení osoby o malou dopravní nehodu. V 

případě, že dojde ke střetu s domácím zvířetem, se tato dopravní nehoda šetří jako velká 

dopravní nehoda, neboť je předpoklad zjištění majitele a jeho postihu za nezabezpečení 

domácího  zvířete,  a  tím  i  k  náhradě  škody  způsobené  zvířetem.  Dopravních  nehod 

způsobených lesní a domácí zvěří rok od roku přibývá.
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Mezi typická nebezpečná místa patří především rozhraní lesa a pole nebo louky a samo-

zřejmě také průjezd lesními porosty. Zvýšenou pozornost by pak v řidiči měly vyvolat také 

nevysekané okraje silnic, kterými se zvíře může dostat nepozorováno až těsně k vozovce, 

takže řidič má jen minimum času na správnou reakci. Z časového hlediska přináší největší 

riziko ranní úsvit a večerní soumrak, kdy je pohybová aktivita zvěře nejvyšší. Bez rizika 

ale není ani noc, kdy se zvěř nedokáže rychle orientovat v kuželích dopadajícího světla  je-

doucích vozidel. Odborníci upozorňují také na dobu po dešti, kdy zejména menší zvířata 

mohou vyhledávat na tmavém asfaltu teplejší místa, na kterých by rychleji oschla. O desít-

ky procent riziko střetu se zvěří také narůstá se změnou zimního času na letní. Riziko střetu 

se zvěří je tak nejvyšší v podzimních a jarních měsících. [6]

Statistiky České pojišťovny již několik let po sobě ukazují, že nejvíce dopravních nehod, 

při nichž je jedním z účastníků  zvíře, se stane v říjnu a v listopadu. Podle statistik Centra 

dopravního výzkumu zahyne pod koly aut zhruba 8 až 9 tisíc kusů zvěře, nejvíce zajíci,  

srnčí zvěř, bažanti, ale i divočáci, kuny, ovce, koně, nebo například i ježci, žáby, šneci. 

Skutečný počet střetů se zvířaty je ale mnohem vyšší, protože ne každá srážka je nahlášena 

jako dopravní nehoda. Pokud se nestane nic vážnějšího, nebo majitel vozu nemá uzavřeno 

havarijní  pojištění,  z  něhož  by  pojišťovna mohla  škodu uhradit,  motoristé  ani  nehodu 

neoznámí. 

A tak většina kolizních situací je pro statistiku nedostižitelné. Ani myslivci mající volně ži-

jící zvěř ve své péči neznají přesná čísla. Dopočítat se mohou pouze těch srážek, po nichž 

zůstane na silnici nebo někde v její blízkosti zabitý či poraněný kus zvěře. Příčin je samo-

zřejmě víc, zvěř může po srážce s vozidlem odběhnout do míst, kde potom uhyne nedohle-

dána a z později nalezených ostatků potom těžko soudit, zda šlo o srážku s vozidlem nebo 

zde byla jiná příčina uhynutí zvěře. Stává se také, že motorista si ze sražené zvěře udělá ja-

kousi „náhradu“ za vzniklou škodou, zvěř naloží, odveze a později spotřebuje. [12]

Statisktky pojišťoven vykazují každoroční nárůst dopravních nehod zapříčiněných zvířaty. 

Vysoká zvěř a kňouři vedou statistiky v květnu a v říji (od srpna do listopadu), zatímco 

domácí  zvířata  udržují  grafy  celoročně  bez  výkyvů.  Nejvíce  takových  nehod  je  ve 

středních Čechách a na jižní Moravě. Pokud způsobí dopravní nehodu volně pobíhající psi, 
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kočky, slepice, prasata, hovězí dobytek, ovce, kozy nebo čím dál častěji koně, odpovídá za 

škodu jejich majitel, třebaže sám mohl utrpět hmotnou ztrátu. [12]

Podle novelizovaného zákona o pozemních komunikacích (§ 60 ustanovení  v bodě 11) 

platí, že "vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat 

po  pozemní  komunikaci".  Podle  statistických  výzkumů  vlastní  domácí  zvíře  čtyřicet 

procent českých domácností.V případech, kdy nehodu zaviní lesní zvěř, způsobené škody 

si hradí motorista sám. Navíc se na tyto případy nevztahuje povinné ručení, škodu může 

krýt jedině havarijní pojištění. [19]

Řada řidičů ani netuší, že ponechá-li si sražené zvíře, dopouští se trestného činu pytláctví. 

Zároveň je dobré při řízení motorového vozidla počítat s tím, že srny a divočáci žijí ve 

stádech a pokud přes silnici přeběhne jedna srna nebo kňour, s největší pravděpodobností 

budou následovat i další.

Příklad  takové  nehody  zapřičiněné  živočichem je  z  Liberecký  kraje,  kdy  třiatřicetiletý 

Liberečan za volantem Renaultu Clio se podruhé narodil. Ráno v půl osmé při výjezdu z 

Bílého Kostela na Českou Lípu najel na srnu ležící na vozovce, ztratil kontrolu nad řízením 

a srazil se s protijedoucím nákladním autem. Řidič naštěstí vyvázl s lehkým zraněním, jeho 

vůz však byl zcela zničen. Podobných nehod, které zavinila zvířata na silnici, se v roce 

2010 v Moravskoslezkém kraji stalo 40. [9]

Rovněž v Rusku prudce roste počet nelhod způsobených srážkou se zvěří. Ruská policie 

varuje řidiče před prudkým nárůstem dopravních nehod způsobených srážkou s divokou 

zvěří. Prakticky každodenně místní tisk informuje o srážkách osobních aut, ale i autobusů, 

tahačů a nákladních vozů s kanci, vlky, medvědy, ale hlavně s losy, jejichž počet v lesích 

centrálního  Ruska  prudce  vzrostl.  Ke  zvlášť  závažným  případům dochází  na  hlavních 

tazích  spojujících  velká  ruská  města,  kde  se  auta  pohybují  velkou  rychlostí,  řidiči 

nerespektují  značky  varující  před  zvěří  a  silnice  nejsou  ohrazeny  plotem.  Nedaleko 

Jekatěrinburgu - řidič linkového autobusu ve snaze vyhnout se losímu samci strhl řízení do 

protisměru a čelně narazil do nákladního auta. Bezprostředně na místě zahynulo pět lidí.  

[7]

Dalším příkladem dopravní  nehody, která se stala  v zahraničí  je ze Slovenska.  Na Slo-

venské dálnici Poblíž obce Jalná na rychlostní silnici R1 mezi Zvolenem a Žiarem nad 
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Hronom na Slovensku se krátce po půlnoci srazilo vozidlo BMW X5 s medvědem přebíha-

jícím přes cestu. Takové nehody jsou spíš raritou, naposledy se podobná událost v okolí 

stala před 14 lety.  Bylo jediné štěstí, že mědvěd nešel příliš rychle, takže ze srážky vyvázl 

řidič  bez zranění. Jedinou obětí dopravní nehody byl méďa, který za svoji mladickou ne-

rozvážnost zaplatil životem. [14]

2.4 Charakteristika živočichů

Tato kapitola je zaměřena na vybrané druhy živočichů a hmyzu, které se největší mírou 

podílejí na dopravních nehodách. Tyto živočichy lze rozdělit to těhto skupin:

Divoká zvěř - v největší míře to  jsou srny, jeleni, dále divoká prasata a zajíci, ojediněle 

pak lišky a jezevci.

Domácí zvířata - největší počet nehod je zaviněn volně pobíhajícími psy, kdy psi malých 

ras nezpůsobí tak velké škody a někdy ani řidič nezaregistruje tento střet, dále kočky. Oje-

diněle pak to je dobytek, krávy, ovce a koně. Jako příklad uvádím dopravní nehodu, kdy v 

katastru obce Bravantice utekly tři koně z poškozené ohrady a vběhly na dálnici D1 ve 

směru na Brno. Jen duchapřítomností řidičů nedošlo k vážné dopravní nehodě a vzhledem 

k tomu, že se jednalo o sobotu v ranních hodinách,  projížděli kolem lidé, kteří se zabývají 

chovem koní a dálniční policii  pomohli tyto zvířata chytit  a bezpečně vyvézt z dálnice 

mimo komunikaci a pomohli tyto koně předat majitelce.

Z hmyzu bych uvedl včely, vosy. Nejčastější příčinou je vlétnutí hmyzu do kabiny řidiče, 

kdy může dojít k pobodání, ale jen samotné vlétnutí   rozptýlí pozornost řidiče, a tak může 

dojít  k nehodě a při bodnutí  i k alergické reakci s katastrofálními následky. Dále je to 

vlétnutí tohoto hmyzu do oděvu motocyklistů, kteří zanedbají bezpečný oděv určený pro 

motocyklisty, zde dochází téměř vždy k bodnutí a následné nehodě.

Závěrem  bych  uvedl  ještě  pavouky.  V  našich  klimatických  podmínkách  není  takový 

pavouk, který by kousnutím způsobil smrt, ale jen samotná jeho existence ve vozidle může 

u některých řidičů způsobit takový šok, že dojde k dopravní nehodě. 
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Srnec obecný je relativně malým zástupcem své čeledi. Dosahuje hmotnosti mezi 15 - 20 

kg a v kohoutku měří 65 - 75 cm. Ocas je velmi krátký (2-3 cm) a sotva viditelný. Přes léto  

má jeho srst až mírně rezavo-červený odstín, s příchodem zimy však narůstá srst nová - 

zimní a její zbarvení znatelně tmavne (srnčí zvěř přebarvuje). Samci mají relativně krátké 

parůžky, které mohou u jedinců v dobrých podmínkách dorůstat až do délky 25 cm. Kaž-

dým rokem, v rozmezí od října do listopadu, samci své parůžky shazují a na jaře příštího 

roku jim narůstají nové, které jsou zpočátku pokryté jakousi sametovou vrstvou, která se 

nazývá lýčí a vyživuje parůžek při vývoji a růstu. Po dokončení vývoje parůžku srnec vy-

tlouká - zbavuje parůžek odumřelého líčí otíráním o slabé kmínky stromů nebo keřů. Srnčí 

paroží může být jednoduše zašpičatělé, ale stejně tak může mít naopak 4-6 výsad. Takže to 

může být špičák, vidlák, šesterák, výjimečně osmerák (čtyři vásady na jednom parůžku) 

nebo raritní srnec s různě nepravidelně deformovaným a členitým parožím. Srnec své pa-

růžky shazuje v listopadu a prosinci. Srnec se loví od 16. května do 30. září, srny a srnčata 

od 1. září do 31. prosince.

Jelen lesní patří mezi největší zástupce své čeledi. Samci dorůstají 175 - 230 cm a jejich 

hmotnost se pohybuje mezi 160 - 240 kg. Samice jsou oproti samcům značně menší, dorůs-

tají 160 - 210 cm a dosahují hmotnosti mezi 120 - 170 kg. Ocas přitom měří 12 - 19 cm a v 

kohoutku dosahují výšky 120 až 150 cm. Velikost i hmotnost je však velmi proměnlivá a 

viditelně se liší mezi jednotlivými poddruhy, kdy nejtěžší (C. e. elaphus) může vážit až 500 

kg, oproti tomu jeleni žijící v méně příznivých podmínkách se mohou dorůstat pouhých 70 

cm a vážit sotva 100 kg.

Přes léto má jelení srst obvykle hnědou barvu s rudějším nádechem a u samců je většinou 

navíc patrná i prodloužená srst na krku.

Nejtypičtějším znakem pro samce jsou parohy, které každý rok, obvykle na konci zimy, 

shazuje. Na jaře, kdy jelenům rostou parohy nové, jsou porostlé jemnou ochranou same-

tovou vrstvou, která později zmizí. Parohy jsou tvořeny kostí, která může denně vyrůst v 

průměru o 2,5 cm. 
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Prase divoké je poměrně velký sudokopytník. Dospělí samci dorůstají 120 - 180 cm a v 

kohoutku měří přibližně 90 cm. Jejich hmotnost je značně různorodá a v jednotlivých ob-

lastech se viditelně liší, v průměru však činí 50 - 90 kg. Ve Francii byl v roce 1999 zastře-

len samec vážící celých 277 kg, v Rumunsku a Rusku byli několikrát zaznamenáni i samci 

s hmotností téměř 300 kg.

Vzhledem k poměru těla má prase divoké nápadně velkou hlavu a relativně krátké končeti-

ny. Jeho srst je tvořená hustými štětinami, které ho chrání před nepříznivými vlivy. Její 

zbarvení kolísá mezi tmavošedou přes hnědou až k černé. Během zimy je srst výrazněji 

hustší a tmavší. Selata jsou zpočátku hnědá a světle pruhovaná.

Mezi další nápadné znaky prasete divokého patří jeho čtyři výrazné trojhranné špičáky, jež 

se při dorůstání zahýbají vzhůru. Slouží hlavně jako účinná zbraň při soubojích. U samců 

dorůstají obvykle 20 cm, ve výjimečných případech však mohou dorůst až do délky 30 cm. 

Prase divoké má skvěle vyvinutý čich a sluch, jeho nejhůře vyvinutým smyslem je zrak.

Zajíc polní (Lepus europaeus) je hojný druh zajíce žijící  na velkém území Evropy, na 

severu zasahuje až do Skandinávie a Skotska. Obývá i západní Asii. Jako nepůvodní druh 

se dnes však vyskytuje např. i na území Jižní Ameriky nebo v Austrálii. Jeho přirozeným 

biotopem jsou otevřené krajiny, především pole, louky, okraje lesů aj., kde je díky svému 

hnědému zbarvení velmi dobře zamaskován.Zajíc polní  dorůstá 50 - 70 cm a dosahuje 

hmotnosti mezi 2,5 - 6,5 kg. Je velmi zdatným běžcem, běhá běžně 40 km/h a v nebezpečí  

až 74 km/h a dobře kličkuje. Protože má přední nohy oproti zadním krátké, je rychlejší při 

běhu do kopce, než dolů. Má dlouhé uši, na koncích tmavé.

Liška obecná (Vulpes vulpes)  je nejrozšířenější středně velkou šelmou České republiky a 

vlastně i celé severní polokoule. Je lovena pro kožešinu, případně jako sport (obzvláště ve 

Velké Británii a jí kulturně ovlivněných zemích), na kožešinu se i chová. Nepříjemné je, že 

slouží jako vektor různých nemocí, zejména vztekliny a že se někteří jedinci mohou (zej-

ména v období, kdy krmí mláďata) specializovat na vykrádání kurníků či králíkáren.
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Liška je relativně štíhlá psovitá šelma s krátkýma špičatýma ušima a dlouhým tlustým oca-

sem. Stavbou těla a lebky se liška neliší od slabšího psa. Tělo je 100 až 140 cm dlouhé 

včetně oháňky a v kohoutku 30 až 40 cm vysoké. Oháňka měří 35 až 45 cm. Tělesná váha 

značně kolísá, udává se rozpětí 4 až 10 kg, výjimečně může přesáhnout i 12 kg..

Nejobvyklejší barevná kombinace je rezavá srst na většině těla, dolní část obličeje, břicho 

a konec ocasu žlutobílé, nohy a uši na konci černé. Kromě této barevné kombinace se v 

přírodě běžně vyskytují ještě dvě další, tzv. stříbrná a černájí. Trvalý chrup má 42 zubů 

podle vzorce 316/317. Mléčný chrup má pouze 28 zubů.

Jezevec je české rodové jméno sdružující 5 rodů ze dvou podčeledí lasicovitých šelem. Je-

diným českým zástupcem je jezevec lesní. 

Pes domácí (Canis lupus f. familiaris) je největší domestikovaná šelma a nejstarší domesti -

kované zvíře vůbec, provázející člověka minimálně 14 tisíc let. Obecně se předpokládá, že 

se jedná o zdomácnělého a umělým výběrem změněného vlka obecného. Celosvětová po-

pulace psů je odhadována na 500 miliónů, přičemž toulavých a opuštěných psů je  mi-

nimálně 370 miliónů.

Úloha psa v lidské společnosti byla vždy rozmanitá, člověku je pomocníkem při lovu nebo 

při přehánění stád, zaujímá funkci strážce majetku, svého majitele a dalších domácích zví-

řat, používá se k přepravě nákladů, jako tažný nebo saňový pes, může být cvičen po použití 

v ozbrojených složkách či k asistenci hendikepovaným osobám. V České republice jsou 

chovány přibližně 1 až 2 miliony psů. Chov psů je na celostátní úrovni upravován zákonem 

na ochranu zvířat proti týrání, veterinárním a mysliveckým zákonem. 

Kočka domácí vždy sloužila člověku především jako lovec hlodavců, v současnosti se 

uplatňuje také jako společník člověka. V některých oblastech Číny je konzumováno kočičí 

maso, ve třetím světě je kočka domácí rovněž kožešinovým zvířetem a výrobky z kočičí 

kožešiny se dostávaly i na evropský trh. V červnu 2007 byl však dovoz kočičí kůže a kože-

šiny do Evropy zakázán.
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Kůň domácí (Equus caballus) nebo pouze kůň je domestikované zvíře patřící  mezi li-

chokopytníky. V minulosti se koně používali na především na přepravu. Od 20. století se 

na nich jezdí hlavně rekreačně.

Slovo kůň označuje obecně jak samce, tak i samici koně. Samice je klisna; ta která již rodi-

la, je kobyla. Samice v říji se hříná nebo se říná. Gravidní samice se označuje pojmem bře-

zí. Samice, která porodila se ohřebila. Samec je hřebec, vykastrovaný pak valach. Mládě 

koně se nazývá hříbě. 

Tur domácí (Bos primigenius f. taurus) zdomestikovaný sudokopytnatý savec celosvětově 

chovaný pro hospodářský užitek. Vedle prasete je jedním z nejužitečnějších chovných zví-

řat. Samice se nazývá kráva, samec býk. Vykastrovaný býk se označuje slovem vůl, vůl je 

méně agresivní, snáze ovladatelný. Mládě se nazývá tele. Kráva, která ještě nerodila, je 

jalovice. Gravidní samice se označuje pojmem březí nebo stelná. Samice, která porodila, se 

otelila. Potrat se nazývá zmetání. Pohlavní dospělost 7-12 měsíců, tělesná dospělost 4-5 let.

V zemědělství se využívá pro maso, mléko, ale i jako pracovní síla při tahání nákladů. 

Maso z tura domácího se nazývá hovězí, z mláďat se nazývá telecí. Své využití také najde 

hovězí kůže (kožené oblečení, boty), kosti (mýdla, kostní moučka). Na světě existuje řada 

plemen skotu, která je možno dělit podle různých kriterií. Nejčastěji je využíváno dělení 

plemen podle typu produkce na mléčná, masná a kombinovaná.

Ovce jsou rod malých přežvýkavců. Původní areál jejich rozšíření je na severní polokouli, 

ale  domestikovaný druh, ovce domácí, se díky člověku dostala  do celého světa,  včetně 

Austrálie a Nového Zélandu. Samec ovce je nazýván beran.

Ovce jsou o něco robustnější než kozy a mají silnější, zatočené rohy. Srst je tvořena hustou 

vlnou. Všechny ovce mají dobře vyvinutý stádní pud a potřebují společnost ostatních je-

dinců.

Hmyz:

Vosa obecná (Vespula vulgaris) je zástupce jedovatého blanokřídlého hmyzu z čeledi srš-

ňovitých.  Na rozdíl  od  včel  může své  žihadlo  použít  opakovaně,  neboť není  opatřeno 
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zpětnými háčky.Vosy dosahují velikosti 1,2–1,5 cm. Charakteristické zbarvení vosy obecné 

je černožlutý pruhovaný zadeček. Samice a dělnice se odlišují třemi skvrnami na čelním 

štítku s tmavým podélným pruhem a žlutými spánky s černou skvrnou uprostřed.

Pavouci (Araneae) jsou řád bezobratlých živočichů ze třídy pavoukovců. Skupina zahrnuje 

asi 40 000 druhů, z toho v ČR žije asi 800 druhů.Tělo je složeno z hlavohrudi a zadečku,  

který je  připojen nápadnou stopkou.  Stejně jako ostatní pavoukovci  mají,  na rozdíl  od 

hmyzu, osm kráčivých končetin. Jejich velikost (délka těla od klepítek ke konci zadečku) 

se pohybuje od 0,5 mm do 90 mm. Klepítka (chelicery) jsou dvoučlánková a ústí do nich 

vývod jedové žlázy. Pavouci mají osm očí (existují výjimky – čeleď šestiočkovití), u někte-

rých druhů (např. skákavek) je zrak velmi dobrý. [17]

3 ZPŮSOBY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU DOPRAVNÍCH 
NEHOD

Tato kapitola je zaměřena na problematiku předcházení dopravních nehod, konkréně na 

navrhovaná opatření. Kritická situace v oblasti bezpečnosti je především v oblasti silniční 

dopravy. Situace ve vývoji nehodovosti v silničním provozu na území České republiky je 

přitom  nesrovnatelně  horší  než  ve  většině  vyspělých  států  Evropy.  Od  poloviny 

osmdesátých let,  kdy bylo dosaženo nejlepších výsledků a kdy jsme mírou bezpečnosti 

patřili mezi nejlepší země, dochází trvale k růstu počtu nehod i jejich následků.

K zajištění bezpečnosti  a spolehlivosti  dopravy jsou uplatňovány a přijímány technické 

normy a systémová opatření včetně technické inovace dopravních systémů a zařízení ve 

všech  oborech  dopravy.  Nedílnou  součástí  navrhovaných  opatření  musí  být  jejich 

provázanost a koordinace.

Základní opatření jsou v rovině legislativní, která se zaměřují na kontrolu a regulaci provo-

zu. Jedná se především o omezení rychlosti (zejména v obcích, na křižovatkách, přejez-

dech a dalších nehodových lokalitách). S tím je spojena problematika dozoru a kontroly 

(měření rychlosti, sankční systém). Dále je to otázka celkového chování řidičů, vyplývající 
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z autority vůči právnímu pořádku a dopravní policii, s čímž souvisí také systém výuky řidi-

čů.

Důležité  je  i  dodržování  dalších  pravidel,  jako  používání  bezpečnostních  pásů,  přileb, 

denní  svícení  při  provozu vozidel,  zákaz  používání  alkoholu,  drog,  mobilních telefonů 

apod.

Z opatření technického rázu je to kvalitní technická kontrola vozidel, dále zlepšování kva-

lity  pozemních  komunikací,  jejich  zpřehledňování,  zklidňování  dopravy,  řešení  ne-

hodových lokalit, komunikační audit apod. Důležitá je také speciální ochrana snadno zrani-

telných účastníkům, tj. chodců, cyklistů, dětí a seniorů, založená zejména na vhodném ře-

šení komunikačního prostoru.

Komplexní přístup představuje bodový systém, zavedený v ČR 1. 7. 2006. [11]

Pro úspěšnou a efektivní realizaci opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu je nutná existence národní (regionální) bezpečnostní politiky. V České republice 

byla  schválená usnesením Vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599 Národní 

strategie BESIP.   Hlavním cílem je snížit  do roku 2020 počet  usmrcených v silničním 

provozu na úroveň průměru evropských zemí.

Zkušenosti z minula ukázaly na potřebu cíleného oslovení širokého spektra subjektů a vy-

mezení jasného prostoru pro jejich spolupráci. Strategie proto vytváří podmínky pro širší 

zapojení dalších resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností bezpečnost 

silničního provozu ovlivnit. Jde o nalezení společných charakteristik zúčastněných subjek-

tů, vymezení jejich zapojení do plnění úkolů daných strategií a přesná specifikace jejich 

činností v příslušném akčním programu.

K tomu, aby se strategie stala  skutečně efektivním nástrojem pro zvýšení bezpečnosti si-

lničního provozu je ovšem třeba účinným způsobem zapojit nejen veškeré zainteresované 

subjekty, ale i všechny další účastníky silničního provozu.

 Rozeznáváme 5 hlavních skupin dopravně-bezpečnostních opatření:

 Opatření zaměřená na uživatele (výchova a vzdělání, vymáhání práva, legislativa,  

2011 17



Petr Obluk : Ekonomické aspekty dopravních nehod zapříčiněných živočichy

kampaně)

 Opatření  zaměřená  na  vozidla  (prvky  aktivní  bepečnosti-kvalita  motoru,  brzd,  

navigančního zařízení, prvky pastivníí  bezpečnosti- tuhost karosérie, bepečnostní  

pásy,  airbagy,  dětské  autosedačky,  opěrky  hlavy,  telematika,  informacní  

technologie)

 Opatření  zaměřená  na  infrastrukturu  ( Bezpečná  komunikace,  bezpečné  

dopravní značení)

 Navrhování  silnic (aplikace  bezpečnostních   principů  do  projektování,  

bezpečnostní audit )

 Stavba  silnic (kvalita  materiálu  a  provedení,  tvorba  „odpouštějících“  

komunikací a nejbližšího okolí, sanace nehodových lokalit)

 Údržba

 Záchranné systémy (Integrovaný záchranný system)

 Prevence a využití nehodových dat (kvatitní databáe nehodových dat, identifikace  

nedhodových lokalit, isnpekce stávajícího stavu). [11]

V první části této kapitoly byly popsány obecné způsoby předcházení vzniku dopravních 

nehod  a  nyní  se  podrobněji  zaměříme  na  možnosti  předcházení  dopravních  nehod 

zapříčiněných živočichy, na kterou je bakalářská práce zaměřena.

Jednou z možností jak omezit výskyt živočichů, zejména lesní zvěře z blízkosti pozemních 

komunikací je doplňkové přikrmování, které provádějí pracovníci mysliveckých spolků v 

bezpečných místech honitby. Dalším metodou jak zabránit vcházení zvěře do jízdní dráhy 

je  použivání  tzv.  chemických  neboli  pachových  ohrandíků. Je  to   pěna  aplikovaná  na 

sloupky nebo na stromy, která obsahuje kyselinu máselnou. Ta má imitovat pach člověka a 

zvěř odpudit.   Jsou aplikovány převážně v místech,  kde hrozí kolize s  většími zvířaty, 

zající.  Malá zvířata  nepředstavují  pro jedoucí auta takové nebezpečí. Náklady na jeden 

pachový ohradník se pohybují zhruba kolem pěti tisíc korun a obvykle je hradí silničně 

správní úřad. Sponzorsky se na této práci podílejí  i  pojišťovny. Toto opatření jim šetří  

prostředky,  které  by  jinak  vynaložily  za  opravy  aut  při  srážce  se  zvěří  pojištěných 
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řidičů. [9]

Pro  předcházení kolizím  se  zvěří  má  svůj  význam  take  doprovodná  zeleň  podél 

komunikací. Jsou známé četné druhy dřevin a bylin, které jsou zvěří s oblibou spásány a 

okusovány,  takže zvěř je  přímo vyhledává.  Naproti  tomu některé,  méně četné druhy ji 

částečně  odpuzují.  Při  určitém  seskupení  mohou  některé  dřeviny  vytvářet  přirozenou 

zábranu  volnému  pohybu  zvěře.  Tato  funkce  je  zvláště  důležitá  všude  tam,  kde 

komunikace  prochází  silně  zazvěřenými oblastmi,  zejména  na  zvěř  zaječí,  spárkatou a 

zvláště  srnčí.  Druhy  dřevin,  bohaté  na  základní  živiny  –  zvláště  bílkoviny  a  cukry 

vyhledává zvěř pro pastvu přednostně, a proto nejsou vhodné (např.maliník, jeřáb, zástupci 

čeledi bobovitých). Dřeviny z vyšším obsahem hořkých látek a některých silic zvěř pro 

pastvu nevyhledává, a proto jsou do ochranných výsadeb podél komunikací vhodné (např. 

vrby,  lísky,  jalovce).  Dřeviny s  listy  po  většinu vegetační  doby hladkými,  měkkými  a 

štavnatými jsou vyhledávány zvěří mnohem častěji než druhy s listy záhy tvrdými, popř. 

krytými voskovým povlakem .Druhy hustě zavětvené a druhy trnité, jsou lepší přirozenou 

zábranou pohybu zvěře než druhy s řídkými, ohebnými větvemi.

V oblastech, kde jsou vysoké stavy zajíců a srnců, a kde v okolí komunikace jsou velké 

plochy, na nichž zvěř nemá k dispozici dřeviny vhodné pro pastvu, je třeba vyloučit ty 

druhy, které zvěř vyhledává.  Zejména se nesmí ve větším počtu vysazovat  do vnějších 

okrajů doprovodných pásů, neboť by byly pro zvěř atraktivní. Jako příklad lze uvést již 

zmíněný jeřáb, maliník, akát,  ostružiník. Naopak  většinou jsou málo spásány lísky, břízy, 

vrby, jalovce. Z bylin a keříků, které   pronikají do doprovodných pruhů podél komunikací, 

přitahují zvěř zejména vlčí bob, křučinka, janovec.[4]

Jako další  opatření proti vniknutí živočiců na dálnici  jsou stavby které se provádějí  při 

samotné  výstavbě  dálničního tělesa,  a  to  ve vytipovaných místech  na  základě  podnětu 

různých organizací, jako například Myslivecké sdružení, Ekologické spolky, apod. Ale i 

tyto  připomínky  musí  projít  důkladným  rozborem  a  pousouzením  dané  lokality,  a  to 

zejména jací se zde vyskytují živočichové, jaká je jejich hodnota pro životní prostředí, jaký 

zde mají význam a jak se tím naruší jejich přirozené prostředí atd. Dále je třeba počítat s 

následnou údržbou a případnou opravou dané stavby. Jedná se například o ekodukty. .
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Obrázek č.2 - Ekodukt v katastru obce Mankovice – [autor]

Tyto  stavby  je  účelné  stavět  po  důkladném průzkumu pouze  tam,  kde  ferkeventované 

dopravní  tepny protínají  důležitý migrační koridor. Výzkumy ze zahraničí  potvrzují,  že 

vhodně  postavené  ekudukty  jsou  zvířaty  intenzivně  využívány.  Kromě dopravy  je  pro 

funkčnost  migračního  koridoru  klíčová  hustota  osídlení  a  lesnatost.  Pokud  se  jedná  o 

doposud  nezastavěné  území  mimo  přírodní  rezervaci,  ochranu  mu  může  poskytnout 

územní plán obce. Ten určuje jakým způsobem bude konkrétní kus krajiny využívat. Zda 

se  například  počítá  s  výstavbou rodinných domů,  průmyslových  zón nebo s  výsadbou 

zeleně. Územní plán ohleduplný k potřebám divokých zvířat by měl respektovat migrační 

cesty velkých savců – ponechat proluky v zástavbě oddělující jednotlivé obce a v bezlesé 

krajině umožnit výsadbu zeleně
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Obrázek č.3 – návrh migračního koridoru [15]

Tyto stavby se pohybují v řádech stovek miliónu korun, neboť se v podstatě jedná o mostní 

konstrukcí se speciální izolací a dalším speciálním zabezpečením, a proto není ekonomicky 

možné  tyto  stavby  provádět  v  každém místě  kde  se  vyskytuje  nějaká  migrační  steska 

daného živočicha. A právě proto se provádí důsledný průzkum a hledájí se jiné alternativy 

nebo  způsoby  jak  umožnit  živočichům  migraci  a  přitom  bezpěčně  ochrátit  budoucí 

uživatele těchto staveb, ale taky ochránit živočichy. Dalšími způsoby jsou propustky pod 

dálničním tělesem, a to podle druhu živočíchů, kdy podle místního průzkumu stačí použít 

jednoduché  roury   průměru 60 cm,  která  převážně slouží  k  migraci  plazů  a  žab.  Tito 

živočichové mohou být k těmto propustkám navedení speciálním oplocením viz. obrázek 

č. 4. [15] 
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Obrázek č.4 – nav  áděcí oplocení pro migraci obojživelníku a plazů   [15]

Pří  výskytu  živočichů  většího  růstu,  nebo  výskytu  různých  druhů  se  budují  propusty 

různých rozměru a výšek, ale zároveň se mohou budovat propustky specialně upravené, 

kdy v jedné části je vodoteč a druhá část je suchá. I suchá část těchto propustků má podle 

vyskytu  živočichu  upravený  povrch.  Např.  pro  migraci  obojživelníku  se  požívá  jílové 

podloží, bylo žjištěno ,že štěrkový nebo betonový povrch může způsobit ve velmi teplých 

dnech vysušení těchto živočichů a následně jejich úhyn.

Náčrtky různých typů propustků s vodotečí [autor]

Obr. č.5 - Propustek s vodotečí
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Obr. č.6 - Propustek s vodotečí a pěší zónou

Obr. č.7 - Propustky s vodotečí a pěší zonou pro zvěř převážně vysokou

Jako dalším opatřením je umístění oplocení dálnice, ale i toto se provádí po důkladném 

šetření v daném úseku.Výstavba oplocení dálnice je jako jediné řešení daného problému , 

které lze provést dodatečně, a to vlastním šetřením vlastníka dálnice (Ředitelství silnic a 

dálnic)  nebo  na  nátlak  něktrých  organizací,  např.  Mysliveckého  spolku  a  nebo  jiných 

dotčených  orgánů,  případně na  návrh  policie  v  důsledku  zvětšeného  počtu  dopravních 

nehod zaviněných zvířaty, a to jak volně žijícími nebo zvířaty domácími. Způsob umístění 

oplocení a jeho typu se používá podle výskytu daných zvířat, od malé zvěře jako jsou zajíci 
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až  po  zvěř  vysokou,  srny,  jeleny,  divoká  prasata.  Podle  výskytu  zvěře  se  používá 

konstrukce oplocení spočívající ve způsobu zhotovení výplně (pletiva) obrázek č.8

Obrázek č.8 – konstrukce pletiva oplocení- [autor]

Před každou výstavbou bezpečnostního opatření  se vychází , jak jsem již uvedl ze šetření 

v daném místě, kde se provádí výstavba silniční sítě. Urcění nejvhodnějšího způsobu a také 

s ohledem na ekonomické náklady se využívá spousty odborné literatůry.

Obrázek č.9 – propustek [autor]
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4 NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD ZPŮSOBENÝCH 
ŽIVOČICHY

Předcházející kapitola se zabývala způsoby předcházení vzniku dopranvích nehod. Tato 

čtvrtá kapitola již vychází z toho, že se nějaká nehoda stala.

Následky dopravních nehod zapříčiněných živočichy, kteří se z jaké koliv příčiny vyskytují 

na pozemních komunikacích jsou pro řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu 

v nemalé míře vážné.  Ovšem svou zásluhu na střetu s  živočichy, kteří  se vyskytují  na 

komunikaci má i řidič samotný. Velice často se stává, že řidič se nevěnuje řádně řízení  

motorového  vozidla  a  daného  živočicha  na  silnici  spatří  až  na  poslední  chvíli  a  již 

nedokáže  zabránit  střetu.  Je  nutné  podoknout,  že  ne  všichni  řidiči  se  takto  chovají.  V 

mnohých případech dochází k vběhnutí zvířete před nebo i pod vozidlo, když řidič zvíře 

objíždí. Ale i zde musí řidič předvídat, a tak předpokládat, že při objíždění zvířete dojde k 

jeho vystrašení a tím může dojít ke kolizní situaci, nebo přímo ke střetu mezi zvířetem a 

vozidlem.  Velmi  nebezpečné  úseky  pro  řidiče,  kde  je  potřeba  předpokládat  střet  se 

zvířetem, jsou lesní úseky, kdy daná komunikace vede přes lesní porost, nebo kolem něj. V 

těchto  místech  jsou  na  možnosti  střetu  se  zvěří,  převážně  s  lesní  řidiči  upozorněni 

dopravními  značkami.  Na  silnicích  třetích  a  nižších  tříd  lze  říci,  že  střety  se  zvěří 

nezpůsobují až takové škody na vozidlech, neboť na těchto komunikacích řidiči nejezdí až 

na  vyjímky  rychle.  Je  pravdou,  že  tyto  silnice  jsou  méně  udržované  a  stav  těchto 

komunikací neumožňuje až příliš rychlou jízdu.

Daleko závažnější problém je střet se zvěří, nebo obecně se všemi živočichy na dálnicích, 

silnicích pro motorová vozidla a komunikacích prvních tříd.  Střet na dálnici nebo silnici 

pro  motorová  vozidla,  kde  je  nejvyšší  povolená  rychlost  130 km/h,  (toto  je  upraveno 

zákonem 361/2000 Sb., o provozu napozemních komunikacích) je daleko závažnější než 

střet na silnicích prvních tříd, kde je maximálni povolená rychlost 90 km/h.

 

 Jako příklad z vlastní praxe uvádím srážku osobního motorového vozidla Škoda Felicie s 

divokým prasetem. Ke střetu došlo v noční dobu na dálnici D1 v katastru obce Klimkovice 
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ve směru na Brno. Řidič v daném useku jel rychlostí kolem 110 km/h a zvíře vběhlo v 

bezprostřední blízkosti z pravé strany přímo před vozidlo, kdy řidič již střetu nedokázal 

zabránit.  Jen dobrou reakcí  řidiče  a  taky s  velkým štěstím nedošlo  ke  zranění  osádky 

vozidla,  nebo  v  horším  případě  ke  smrti.  Řidič  se  nesnažil  zvířeti  na  poslední  chvíli 

vyhnout, neboť by tím uvedl vozidlo v dané rychlosti do smyku a mohl se jako v jiném 

případě převrátit na střechu a skončit mimo vozovku nebo i v protisměru. V tomto případě 

by byly důsledky tohoto střetu fatální. Ale i přesto došlo k uplnému zničení vozidla a to 

tak, že motor vozidla byl posunut směrem do prostoru osádky vozidla. Nnechci předvídat 

co by se mohlo stát, kdyby ke střetu došlo v mnohem větší rychlosti. 

5 ANALÝZA EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ NA 
PREVENCI DOPRAVNÍCH NEHOD ZAPŘÍČINĚNÝCH 
ŽIVOČICHY

V  této  kapitole  jsou  analýzovány  vynaložené  náklady  na  prevenci  dopravních  nehod 

zapříčiněných živočichy. Od posledního sčítání v roce 2005 vzrostly intenzity na dálnicích 

a silnicích I. tříd o průměrných 22 %. V letech 2000–2020 se předpokládá zdvojnásobení 

přepravy osob a zboží v zemích EU. Se vzrůstající  dopravou úměrně roste nehodovost, i 

když  relativní  nehodovost  je  zejména  na  směrově  rozdělených  komunikacích  výrazně 

nižší.  Ze  statistiky  vyplývá,  že  dálnice  jsou 3,6  krát  bezpečnější  než  silnice  I.  třídy  a 

dokonce 5,7 krát bezpečnější než silnice II. třídy (příčný sklon,  závady na povrchu, špatné 

odvodnění atd.).

Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR  se  snaží  přispět  ke  snížení  nehodovosti  zkvalitněním 

technického  stavu  komunikací,  které  spravuje.  Jedná  se  zejména  zavedení  povinného 

bezpečnostního auditu na nově budovaných komunikacích a  při  rozsáhlých opravách a 

rekonstrukcích. Dále pravidelným prováděním bezpečnostních inspekcí na spravované síti, 

vyhodnocováním nehodových míst a prováděním potřebných stavebních opatření. [13]

V následující tabulce jsou uvedeny ceny – náklady na stavby základních typů ekoduktů – 

propustků,mostů  a  tunelů  pro  migraci  živočichů.  Daným  typům  ekoduktů  přísluší 

konstrukční systémy, jimž se dají na základě údajů z projekční a stavební praxe (odhad cen 
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je  pouze  informativní) přiřadit  jednotkové ceny vztažené  na  jednotku délky (Kč/m)  či 

jednotku plochy (Kč/m 2).

Tabulka č.1 - Náklady na stavbu základních typů ekoduktů 
Typ ekoduktu Konstrukční systém Cena
PROPUSTKY trubní DN 1200 dílce2 10 000 Kč/m´+ 2* 30 524 Kč čelo

trubní DN 1400 dílce1 13 370 Kč/m´+ 2* 39 600 Kč čelo
trubní DN 1600 dílce1 16 123 Kč/m´+ 2* 39 600 Kč čelo
rámový 2000/2000 dílce1 25 530 Kč/m´

Typ ekoduktu Konstrukční systém Cena
MOSTY rámové do světlosti 5m 34 000 Kč/m2

rámové do světlosti 10m 33 000 Kč/m2

klenbové - jednokomorové 25 000 Kč/m2

klenbové - dvoukomorové 30 000 Kč/m2

trámové jednopolové do světlosti 15m 32 000 Kč/m2

trámové jednopolové do světlosti 20m 31 500 Kč/m2

trámové jendopolové do světlosti 25m 31 000 Kč/m2

trámové dvoupolové do světlosti polí 25m 33 000 Kč/m2

trámové trojpolové do světlosti polí 15m 31 000 Kč/m2

trámové troj- a více polové do světlosti polí 30m3 32 000 Kč/m2

TUNELY ekologický tunel přes čtyřpruhovou komunikaci 45 000 Kč/m2

MOSTY rámové do světlosti 5m 34 000 Kč/m2

Zatímco u mostů a tunelů je údaj Kč/m2 pro porovnání celku odpovídající, může se měnit 

podle typu a náročnosti založení, apod., v případě propustků je zavádějící uvádět celkovou 

cenu  na  1m,  z  důvodu  velké  ceny  čel  propustků.  Cena  rozpočítaná  na  1m propustku 

výrazně poměrově prodražuje propustky pod běžnými silnicemi oproti  propustkům pod 

komunikacemi dálničního typu. Jednotkové ceny uvedené v tab.č.1 zahrnují pouze náklady 

na stavbu těchto objektů. Do nákladů na umístění ekoduktu do trasy je nutné připočíst 

náklady na projekt  objektu aj.,  dale také náklady na oplocení,  které zabraňují  zvěři  ve 

vstupu na vozovku a zároveň jí  k ekododuktu navádějí.  Při  rozsáhlých lesních úsecích 

mohou tyto náklady násobně přesáhnout náklady na samotné ekodukty. [1]

Ekonomické zhodnocení výstavby ekoduktu v dané lokalitě můžeme založit na podmínce 
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rovnosti  mezi  škodami  vzniklými  srážkami  vozidel  se  zvěří  v  daném  úseku  a  cenou 

ekoduktu daného typu a konstrukčního systému. Je třeba vzít v úvahu tyto faktory:

• škody vzniklé srážkami vozidel se zvěří v daném úseku musí zahrnovat

a) škodu vzniklou na vozidlech

b) ostatní škody vzniklé na vozovce, veřejném osvětlení, dopravním značení,

poškození oplocení, poškození nákladu, apod., včetně případných škod na

životním prostředí vzniklých únikem pohonných hmot či životnímu prostředí

nebezpečného nákladu vozidla

• škody vzniklé úhynem zvěře jejímu chovateli, jedná se tedy o hodnotu uhynulé zvěře z 

hlediska myslivosti

• škody vzniklé úhynem zvěře společnosti jako celku. Tyto škody je nutné mít na zřeteli 

obzvláště při úhynu chráněných živočichů, či živočiších v době páření, či péče o mladé

• do nákladů na výstavbu ekoduktu musí být zahrnuty náklady na jeho projekt, náklady 

na oplocení zabraňující zvěři ve vstupu na vozovku a zároveň jí k ekoduktu navádějící

• do nákladů na výstavbu ekoduktu musí být dále zahrnuty náklady vzniklé uzavřením 

komunikace při výstavbě ekoduktu a také náklady na zásahy do stávajícího silničního 

tělesa

• jednotkové náklady na stavbu ekoduktu podle jeho typu a konstrukčního systému musí 

být  zvětšeny  opravným  součinitelem  vyjadřujícím  nepřes-nost  odhadu  vzhledem  k 

objektivním podmínkám výstavby

• počty střetů vozidel se zvěří  musí být zvětšeny opravným součinitelem vyjadřujícím 

nepřesnost policejních statistik, údaj škody na vozidlech bude uvažován jako průměr 

nejméně pěti let sledování úseku

• technická životnost ekoduktu nebude uvažována jako běžná návrhová životnost trvalého 

mostního objektu jako 100 let, ale vzhledem ke značné variabilitě vstupních parametrů 

bude uvažována 30-50let

Všechny faktory se vyjadřují  ve finančních objemech,  náklady jsou rozděleny do řady 

položek zahrnujících náklady na záměr, projekt a výstavbu, náklady na údržbu a opravy, 

náklady na kontrolu, náklady na rekonstrukce a  též náklady na odstranění stavby. Přitom 

musí být brán ohled nejenom na výchozí podmínky, ale též na znehodnocení materiálů, 

částí,  složek  a  celku,  vyvolanou  provozem  a  působením  prostředí.  Často  se  usiluje  o 
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snížení počátečních nákladů, bez ohledu na náklady další, což má ale za následek zvýšení 

celkových nákladů. Z uvedeného vyplývá, že pokud jsou škody vznikající srážkami vozi-

del se zvěří v daném úseku pro běžnou návrhovou životnost ekoduktu větší než náklady na 

výstavbu ekoduktu daného typu, včetně projektu a oplocení komunikace, je možno záměr 

výstavby realizovat. [1]

Dalším preventivním optařením proti střetu se zvěří je výstavba oplocení kolem dálničního 

tělesa  po  obou  stranách.  Jedná  o  rozsáhlou  stavbu,  která  je  součásti  přímé  výstavby 

dálničního tělesa anebo jako dodatečnou stavbu na základě podnětu různých organizací, 

zejména ochráncu přírody,  masliveckých združení,  ale  i  z  podnětu policie.  U výstavby 

dodatečného  oplocení  je  nutné  provést  geometrické  zaměření,  zpracování  projektové 

dokumentace a po samotné reálizaci opět provést geometrické zaměření skutečného stavu. 

Dle sdělení  zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR (pobočka Ostrava Mariánské Hory) 

činí náklady na výstavbu 1 m oplocení připbližně 800,- Kč. Tato cena je orintační  a odvíjí 

se  od  způsobu  náročnosti  provedení,  dodaných  materiálu  a  náročnosti  zpracování 

projektové dokumnetce. Délka dálnice Bělotín – Ostrava je cca 42 km.

6 ANALÝZA EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ ŠKOD 
VZNIKLÝCH DOPRAVNÍMI NEHODAMI 
ZAPŘÍČENĚNÝCH ŽIVOČICHY

Počet  dopravních  nehod a  jejich následky se  stále  nedaří  výrazněji  snížit.  Málokdo  si 

dokáže  představit  obroské  soicoekonomiké  ztráty  způsobené  nehodovostí  v  silničním 

provozu.  Tyto  skutenčnosti  svědčí  o  vysokém  stupni  společenské  závažnosti  této 

problematiky  a  nutnosti  neodkladného  řešení  a  tím i  rouzpočtového  posílení  potřeb  v 

oblasti bezpečnosti silničního provozu.  

Na následky dopravních nehod se vážou externí náklady dopravy. Ekonomické ztráty, které 

při  nich  vznikají,  jsou  částečně  hrazeny  provozovateli  (např.  Hmotné  škody  formou 

pojištění). Nejvyšší část těchto ztrát nese celá společnost.  Největší položkou jsou ztráty na 

produkci při usmrcení člověka v důsledku dopravní nehody. Enomické ztráty způsobené 

nehodovostí v silniční dopravě lze následujícím způsobem ocenit.
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Nejvhodnější metodou ve stávajích podmínkách České republiky je tzv. Metoda celkového 

výstupu (neboli  lidský factor), kterou zpracovalo Centrum dopravního výzkumu v Brně 

(CDV).

Dosažitelné statistické údaje jsou doplňovány odbornými odhady příslušných odborníků v 

oblasti zdravotnictví, soudního lékařství, dopravní policie, soudů, pojišťovnictví a socíální 

péče.  Kvantifikace nákladů a ztrát  se provádí technikou přímého zjišťování  nákladů na 

zdravotní  péči,  administrativu (policie,  soudy,  pojišťovny),  sociální  výdaje a  hmotných 

škod.  Pro  ocenění  ztrát  na  produkci  se  používá  tzv.  hrubého výnosu,  tj.  výše  hrubého 

domácího prodkutu na obyvatele.

Do ztrát nejsou zahrnovány subjektivní škody, mezi které patří bolest, utrpení, šok, ztráta 

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

zpravidla nenahraditelné škody. Výše ocenění subjektivních škod je obtížné srovnatelná a 

momentálně  nemůže  být  spolehlivě  vyjádřena,  i  když  je  minimálně  stejně  závažnou 

stránkou tragédie dopravních nehod jako jejich ekonomické následky.

Podle druhu následků dopravních nehod můžeme náklady a ztráty rozlišit v souvislosti s 

usmrcením člověka,  těžkým zraněním,  lehkým zraněním a  s  nehodami  jen  s  hmotnou 

škodou. s nehodami jen s hmotnou škodou.

Pro jejich výpočty se používá následující rozčlenění nákladů a ztrát:

1. Přímé náklady

Mezi  přímé  náklady  patří  náklady  na  zdravotní  péči,  hmotné  škody  a  administrativní 

náklady.  Podle  centra  dopravního  výzkumu  (CDV)  jsou  jednotlivé  pološky  přímých 

nákladů rozděleny takto 

Náklady na zdravotní péči

Do výpočtu  ekonomických  ztrát  na  účet  vyšších  zdravotnických  výdajů  jsou  zahrnuty 

náklady na:

 rychlou zdravotnickou pomoc na místě nehody včetně převozu

 ústavní nemocniční péči

 následnou ambulantní lékařskou péči a rehabilitaci
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Hmotné škody

Pro  výpočet  hmotných  škod  jsou  používány  údaje  České  asociace  pojišťoven  (ČAP). 

Pojistná plnění jsou sledována zvlášť pro 3 druhy pojištění:

 havarijní pojištění obyvatel

 havarijní pojištění podnikatelů

 zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Administrativní náklady

 Policie

Náklady spojené s vyšetřováním a zpracováním dopravních nehod příslušníky nehodové 

služby  dopravní  policie  se  vyčíslují  na  základě  střední  spotřeby  času  na  1  nehodu,  s 

rozdělením na nehody s usmrcením, těžkým a lehkým zraněním a nehody pouze s hmotnou 

škodou.

 Soudy

Administrativní náklady na soudní řízení vycházejí z předpokladu, že k soudnímu řízení 

pro trestné činy v dopravě (v 99 % se jedná o ublížení na zdraví) dochází průměrně v 25 % 

z  počtu  nehod  s  osobními  škodami,  což  odpovídá  zhruba  stejnému  podílu  nehod  s 

následkem usmrcení nebo těžkého zranění, pro které jsou náklady vyčísleny. U lehkých 

zranění  se proto s těmito náklady nepočítá.

 Pojišťovny

Na  základě  údajů  České  kanceláře  pojistitelů  činí  administrativně  správní  náklady  na 

likvidaci pojistných událostí z dopravních nehod v průměru 12 % z hmotných škod.

2. Nepřímé náklady

Mezi  nepřímé  náklady  patří  ztráty  na  produkci  a  sociální  výdaje.  Podle  CDV  jsou 

jednotlivé položky nepřímých nákladů rozděleny takto: 

Ztráty na produkci

Pro  výpočty  ztrát  na  produkci  se  používá  výše  hrubého  domácího  produktu  (HDP)  v 

běžných cenách,  která  je  uváděna Českým statistickým úřadem.  Pro určení  HDP na  1 
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obyvatele je směrodatný střední stav počtu obyvatel v produktivním věku, tj. muži ve věku 

15 – 62 let a ženy ve věku 15 – 60 let.

Sociální výdaje

Při výpočtu nákladů na vyšší  sociální výdaje v důsledku dopravní nehodovosti  je třeba 

vycházet ze stávajících platných předpisů o nemocenském a důchodovém pojištění. Jedná 

se o:

 dávky nemocenského pojištění

 vdovské a vdovecké důchody

 sirotčí důchody

 invalidní důchody [10]

V následujících tabulkách uvádím přehled dopravních nehod zapřičiněných živočichy s 

vyčíslením škod na dálničním tělese dálnice D1 v úseku od Ostravy Svinov po Bělotín za 

období 2008 až 2010. Informace pochází z údajů Policie ČR.

Tabulka.č.2 - Přehled dopravních nehod zaviněných zvěří za rok 2008

Měsíc Dopravní nehoda 
zaviněná zvěří 

Škoda na vozidlech 
v Kč

Škoda na zvěři 
v Kč

Škoda celkem v 
Kč

1 1 5000 1000 6000
2 0 0 0 0
3 1 40000 2000 42000
4 0 0 0 0
5 1 50000 3000 53000
6 2 30500 4000 34500
7 0 0 0 0
8 3 115000 4000 119000
9 1 30000 2000 32000

10 3 130000 5200 135200
11 2 40000 7000 47000
12 2 180000 10000 190000

Celkem 16 620500 38200 658700
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Tabulka č.3 - Přehled dopravních nehod zaviněných zvěří za rok 2009
Měsíc Dopravní nehoda 

zaviněná zvěří 
Škoda na vozidlech 
v Kč

Škoda na zvěři 
v Kč

Škoda celkem v 
Kč

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 1 150000 3000 153000
5 2 75000 4000 79000
6 0 0 4000 4000
7 2 75000 1500 76500
8 2 170500 5000 175500
9 1 20000 2000 22000

10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0

Celkem 8 490500 19500 510000

Tabulka č.4 - Přehled dopravních nehod zaviněných zvěří za rok 2010
Měsíc Dopravní nehoda 

zaviněná zvěří 
Škoda na vozidlech 
v Kč

Škoda na zvěři 
v Kč

Škoda celkem v 
Kč

1 6 210000 15000 225000
2 4 135000 8000 143000
3 2 90000 6000 96000
4 4 110000 11000 121000
5 4 153000 10000 163000
6 0 0 0 0
7 1 50000 3000 53000
8 7 215000 33000 248000
9 3 105000 12000 117000

10 3 190000 35000 225000
11 3 160000 16500 176500
12 3 110000 14000 124000

Celkem 40 1528000 163500 1691500
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existuje  velká  řada  opatření  jak  technického  charakteru,  tak  legislativního.  Z  hlediska 

legislativního opatření se může jednat především o omezení rychlosti v rizikových místech 

dálnice, a tím spojený dozor a kontrola (měření rychlosti a následné sankce). 

Dalším  aspektem  je  ukázněnost  řidičů,  dodržování  právních  předpisů,  používání 

bezpečnostních  prvků.  Z  opatření  technického  charakteru  je  to  zabezpečení  dálnice 

bezpečnostími  prvky,  ale  také  stavebně  technickými  úpravami  (oplocení,  podchody  a 

nadchody pro zvěř). Každé z těchto technických opatření, má-li být účinné a efektivní, by 

mělo vycházet z pečlivého průzkumu daného místa. 

Tématem této bakalářské práce byly ekonomické aspekty dopravních nehod zapříčiněných 

živočichy v úseku dálnice D 1 v úseku Bělotín-Ostrava.Vyčíslené náklady na zabezpečení 

dálnice je třeba porovnat s ekonomickými ztrátami způsobenými  dopravními nehodami se 

zvěří. Na předmětném úseku dálnice D1 Bělotín - Ostrava jsou ekomické ztráty způsobené 

nehodami se zvěří  v letech 2008 -  2010  ve výši 2 860 200,- Kč. Největší ztráty byly 

způsobeny v roce 2010, kdy došlo k zprovoznění celé dálnice v obou směrech v katastru 

obce Mankovice - Bělotín. 

V současné době z dostupných informací nelze provést přesné porovnání ekomických ztrát 

způsobenými dopraními nehodami a nákladů na bezpečnostní opatření dané dálnice. Toto 

porovnání lze provést pouze orientačně. Důvodem je, že některá opatření se provádějí již 

při samostné výstavbě dálničního tělesa (propustky, ekodukty a další podchody pro zvěř). 

Oplocení dálnice lze provést dodatečně , a to na základě zjištěných  údajů vyplývajících ze 

samotného provozu na dálnici. 

Komplexní oplocení celé dálniční sítě jako bezpečnostní prvek je jedno z nejlevnějších v 

porovnání s ekodukty, propustky apod., ale přesto i tak velmi nákladné. Aby zabezpečení 

dálniční  sítě  bylo na úrovni a zároveň nebyla  omezena migrace  živočichů a degradace 

populace, byly by náklady na výstavbu ekoduktů, propusktů a podchodů obrovské. Z toho 

důvodu  se  tyto  stavby  realizují  ve  výjimečných  případech  a  přiklání  se  k  levnějšímu 

zabezpečení – oplocení. Vzniklé hmotné škody na zvěři, majetku a ostatní s tím spojené 

škody a náklady na výstavbu zabepečení dálnic a umožnění bezpečné migrace zvířat jsou v 
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porovnání neúměrné.

Pro porovnání uvadím, že náklady na kompletní zabezpečení dálnice oplocením by činily 

cca  33  600  000,-  Kč.  Samotná  výstavba  ekoduktu,  která  je  ze  stavebního  hlediska 

považována za mostní konstrukci a m2  se pohybuje podle řešené konstrukce v rozmení od 

25 000,- Kč až 34 000,- Kč /m2  a propustky dle stavebního řešení od 10 000,- Kč do 

25 000,- Kč/m2 . Tyto uváděné stavby jsou ovšem bez oplocení, které k nim zvěř navádí, 

neúčelné. Vyčíslené škody za uváděné roky 2008 – 2010 v celkové částce 2 860 200,- Kč a 

ekonomicky nejméně nákladné opatření spočívající v oplocení dané dálnice, které činí cca 

33 600 000,- Kč jsou v porovnání velmi rozdílné. Z toho zjištění vyplývá, že provedení 

zabezpeční  dálnice je  ekonomicky velmi nákladné a  provádí  se jen na nejrizikovějších 

místech, které byly zjištěny při provozu.
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