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Úvod 

Jednou z hlavních priorit mnoha zemí je prosazování trvale udržitelného rozvoje, a to ve všech 
lidských odvětvích. Mezi tato odvětví lze bezpochyby zařadit i dopravu. Zvyšování bezpečnosti 
v dopravě bylo nastíněno v Bílé knize evropské dopravní politiky, jejímž přijetím se Česká republika 
zavázala k plnění cíle snižování nehodovosti na pozemních komunikacích (dále jen „PK“). 

Dopravu na PK je nezbytné chápat jako komplexní systém, který se skládá z komponent 
spolurozhodujících o výsledné míře bezpečnosti provozu (viz Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 – Tři hlavní pilíře bezpečnosti provozu. [5] 

Současně řada odborníků tyto tři hlavní komponenty doplňuje ještě o další „pilíře systému“, 
které mají neoddiskutovatelný vliv na bezpečnost dopravního systému: 

• Provozní informace (např. aktuální stupeň dopravy, povětrnostní podmínky); 
• Integrovaný záchranný systém. 

Předmětný projekt je zaměřen na pilíř „Infrastruktura“, přičemž primárním cílem je aplikování 
navržených opatření k dosažení bezpečné, srozumitelné a odpouštějící dopravní infrastruktury.  
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1. Náplň projektu 

Primárním cílem předmětného projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
na vybraných PK nacházejících se v katastrálním území města Čelákovice. 

1.1 Zadání 
Předmětem projektu je zpracování bezpečnostní inspekce formou průjezdu inspekčním vozidlem 
se zařízením pro sběr dat. V rámci bezpečnostní inspekce jsou sledovány všechny komunikace II. a 
III. třídy a také vybrané místní komunikace, které se nacházejí v katastrálním území města 
Čelákovice. Poskytování služeb bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 317/2011 Sb., § 7a 
ze dne 20. 10. 2011 a platnou metodikou provádění 121/2013-520-TPV/1 „Bezpečnostní inspekce 
pozemních komunikací“. 

Popis vykonávaných činností: 

1. Provedení bezpečnostní inspekce na vybraných PK: 

• průjezd inspekčním vozidlem se zařízením pro sběr dat. 

2. Zpracování výsledků: 

• každý zjištěný dopravně – bezpečnostní deficit bude fotograficky zdokumentován, 
• deficit bude obsahovat slovní specifikaci, 
• bude ohodnocen jedním ze tří stupňů závažnosti podle platné metodiky, 
• bude obsahovat orientační návrh nápravného opatření, kterým lze danou závadu odstranit, 
• u navrženého opatření bude uveden odpovídající stupeň náročnosti jeho realizace, 
• bude obsahovat lokalizaci deficitu podle kilometrovníků zanešených ve webové GIS aplikaci 

Geoportal (např. km 1,25) a lokalizaci GPS, 

3. Celkové vyhodnocení zjištěných deficitů do závěrečné zprávy: 

• celkové vyhodnocení zjištěných rizik na sledované silniční síti, 
• vyhodnocení zjištěných rizik podle jednotlivých komunikací, 
• import zjištěných jednotlivých deficitů (s obrazovým záznamem, lokalizací, druhem deficitu, 

stupněm rizika, návrhem a náročností realizace opatření) a závěrečné zprávy do webového 
rozhraní aplikace CEBASS. 

Během analýzy dopravně – bezpečnostní situace sledovaných pozemních komunikací nebudou 
zaznamenávány deficity v podobě poškození středových a bočních svodidel, které bývají standardně 
odstraňovány na základě prováděné údržby. Současně se zhotovitel zaměřil na revizi metodického 
provedení vodorovného dopravního značení (dále jen „VDZ“) řešící možnost předjíždění vozidel, 
a to z důvodu sjednocení provedení s aktuálně platnými technickými předpisy. 

1.2 Identifikace sledované silniční sítě 
Místem plnění jsou níže uvedené úseky silnic II. a III. tříd a místních komunikací v katastrálním území 
města Čelákovice (viz Obrázek 2). 
Místní komunikace (dále jen MK) nemají definované provozní staničení, jako mají např. silnice I., II., 
resp. III. třídy. Z důvodu přehledného řazení identifikovaných závad bylo nezbytné předmětné 
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staničení zavést. Počátek staničení byl tedy u těchto komunikací stanoven na začátek předmětné 
komunikace. 

 

Obrázek 2 – Sledovaná silniční síť pozemních komunikací. [1] 

Celková délka sledované sítě činí téměř 18,1 km. Jednotlivé komunikace byly konkrétně sledovány 
v následujícím staničení: 

• II/245: km 5,568 – 10,433 • II/611: km 12,709 – 13,683 

• III/245 4: km 0 – 3,981 • III/245 5: km 0 – 1,514 

• III/245 6: km 0 – 1,982 • III/245 7: km 1,202 – 2,252 

• III/101 62: km 6,913 – 8,766 • MK J. Zacha: km 0 – 0,494 

• MK náměstí 5. května: km 0 – 0,133 • MK Sedláčkova: km 0 – 0,197 

• MK Sokolovská: km 0 – 0,723 • MK Stankovského: km 0 – 0,302 
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2. Metodický přístup 

Technika provedené inspekce vycházela z „Metodiky bezpečnostní inspekce pozemních komunikací“ 
[14], poznatků ze zahraniční literatury (např. [5]) a z vědomostní báze týmu zhotovitele 
(např. [23][24][25][26]). 

Základem bezpečnostní inspekce je sledování základních dvou principů, a to samovysvětlujícího 
a odpouštějícího (promíjejícího), za účelem dosažení bezpečné PK. 

Samovysvětlující komunikace je pojem, který znamená, že návrhové prvky a kvalita jejich provedení 
zajistí uživateli komunikace dostatečné množství srozumitelných a jednoznačných informací 
k bezpečnému chování a rozhodování při užívání komunikace. Toto uspořádání předchází vzniku 
nehodové situace. 

Odpouštějící komunikace jsou do jisté míry schopné eliminovat (odpustit) chybu řidiče, případně 
nestandardní chování vozidla v důsledku poruchy. Jde o takové prvky uspořádání, které eliminují 
nebo zmírňují tragické následky dopravní nehody. 

Bezpečná PK je tedy taková komunikace, která umožňuje (při dodržování základních pravidel 
bezpečnosti provozu a přiměřené opatrnosti) bezpečné užívání všem oprávněným uživatelům,  
a to i s ohledem na jejich fyzické a mentální schopnosti. 

BI (tzv. „hlavní prohlídka“) byla provedena dne 26. dubna 2020 za standardní viditelnosti a 
povětrnostních podmínek. Doplňkové inspekce uskutečněné za účelem lokálního dokreslení 
dopravně – bezpečnostní situace vybraných lokalit, byly realizovány náhodně v průběhu celé doby 
plnění předmětného projektu, a to i v období za snížené viditelnosti.  

Identifikace dopravně – bezpečnostních deficitů proběhla na základě průjezdu sledované sítě 
inspekčním vozidlem vybaveným pro sběr dat a následným dodatečným vizuálním zhodnocením 
srozumitelnosti a bezpečnosti PK z pohledu uživatele – řidič osobního vozidla. Průjezd byl realizován 
systémem průjezdu „tam a zpět“. Řidič i chodec totiž vnímá prostředí PK v každém směru jinak, resp. 
to, co v jednom směru může být bezpečné, v opačném směru být bezpečné nemusí. Z povahy BI 
vyplynulo, že se zhotovitel zaměřil na přesný popis identifikovaného deficitu. Oproti tomu návrhy 
sanačních opatření jsou zvoleny z obecné kategorie, a tudíž je lze spíše brát jako doporučení. 
V extravilánových úsecích byl primárně kladen důraz na bezpečnost motorizovaných účastníků 
provozu, a naopak v intravilánových úsecích se zhotovitel zaměřil na bezpečnost provozu 
zranitelných účastníků (chodci, cyklisté). 

2.1 Formulář pro záznam deficitu 
Každý dopravně – bezpečnostní deficit byl zaznamenán do formuláře (viz Obrázek 3). Kromě 
základních informací (např. číslo a druh PK, fotodokumentace, povaha, druh a charakter výskytu 
deficitu, GPS poloha, provozní staničení PK, závažnost, návrh sanačních opatření a míra náročnosti 
realizace opatření) je ve formuláři možné najít i doplňující informace (např. poznámka, lokální 
nejvyšší dovolená rychlost). Zároveň formulář uvádí i informaci o charakteru deficitu,  
tedy zda se jedná o deficit liniový, resp. bodový. V případě liniového deficitu je uvedena jeho délka 
(s přesností na metr). U bodového deficitu je obdobně uvedena informace v podobě četnosti výskytu. 
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Obrázek 3 – Ilustrativní ukázka formuláře pro záznam deficitu zjištěného v rámci BI. 

Za výsledek práce s formulářem lze označit předanou informaci v podobě míry náročnosti realizace 
navrženého opatření a závažnost identifikovaného rizika. Pro jednoduchost byl u určování 
tzv. „složitosti řešení“ použit příměr ke světelnému signalizačnímu zařízení, tedy červené, žluté 
a zelené barvě. Popis, co jednotlivá barva znamená, obsahuje Tabulka 1. 

Tabulka 1 – Vysvětlivky použitých barev k demonstraci tzv. „složitosti řešení“. [27] 

Barva Popis 

Složité 
řešení 

Finančně a časově náročné řešení (např. stavba okružní 
křižovatky), které v sobě zahrnuje projednávací a schvalovací 
procesy, tvorbu dokumentace, bezpečnostní audit apod. 

Administrativní 
řešení 

Zvýšená administrativa – návrh umístění vhodného svislého 
nebo vodorovného značení popř. drobných stavebních úprav. 

Jednoduché 
řešení 

Jednoduché řešení (např. prořezání bujné zeleně, která 
zakrývá svislé dopravní značení, zvýraznění nebo obnova 
dopravního značení, úprava náběhového dílce svodidel, 
realizace adekvátního propojení svodidel). 

Druhá důležitá informace v podobě kalkulace výše závažnosti rizika slouží nejen k možnostem 
následného vzájemného porovnání sledovaných silnic, ale také ke stanovení nutnosti realizace 
odstranění jednotlivých deficitů (viz Tabulka 2). 
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Tabulka 2 – Závažnost rizika a jejich charakteristika. [14] 

Úroveň rizika Charakteristika 

Vysoká 
Při neodstranění rizika existuje značná pravděpodobnost vzniku 
dopravních nehod s osobními následky. Inspekční tým považuje 
jeho odstranění za prioritní a nezbytné. 

Střední Riziko má vliv na vznik nehod s osobními následky. Inspekční 
tým považuje jeho odstranění za důležité. 

Nízká 

Riziko má vliv na vznik kolizních situací, popřípadě zvyšuje 
subjektivní riziko (snižuje pocit bezpečí) účastníků silničního 
provozu. Vznik nehod s osobními následky je velmi málo 
pravděpodobný. 

V rámci kalkulace míry rizikovosti jednotlivých dopravně – bezpečnostních deficitů byl zohledněn 
i tzv. „lidský faktor“. Toto slovní spojení zohledňuje proměnlivost a specifičnost lidské povahy. 
Podle definice se jedná o odvozený termín pro psychologické a fyziologické pochody, které přispívají 
k provozním chybám při řízení strojů a vozidel. [5]. 

2.2 Webová aplikace CEBASS 
Veškeré identifikované dopravně – bezpečnostní deficity byly importovány do webové aplikace 
Centrální Evidence Bezpečnostních Analýz Silniční Sítě (dále jen „CEBASS“). Aplikace je dostupná 
na webové adrese https://cebass.fd.cvut.cz. Aplikace slouží nejen pro potřeby zpracování dat 
získaných při bezpečnostních inspekcích, ale i k jejich účinnému řízení, tj. pro prezentaci evidovaných 
rizik a jejich následnou eliminaci. 

Primární benefit aplikace lze spatřovat v možnosti konkrétního vyjadřování se k jednotlivým 
záznamům ze strany odpovědného správce pozemní komunikace. Správce má možnost uvést, 
zda deficit akceptuje, respektive aktuálně řeší nebo jestli jej již odstranil (viz Obrázek 4).  

 

Obrázek 4 – Ilustrativní ukázka záznamového formuláře a vyjadřovacího rozhraní určeného pro správce PK. 
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Poslední možnost na výběr správci pozemní komunikaci umožňuje tzv. znova založit předmětný 
deficit. Tato fáze vystihuje situaci při odstraňování deficitu, když se celý proces realizace sanačního 
opatření vrátí na počátek, resp. pokud hodnotící auditor bezpečnosti pozemních komunikací usoudí, 
že aplikované nápravné opatření nebylo vhodně realizováno. Dále je tento stav použit 
i v situaci, kdy správce předmětný deficit nevhodně z pohledu bezpečnosti silničního provozu označí 
stavem „Riziko neakceptováno“, nicméně zhotovitel posouzení trvá na jeho odstranění. 

Protože aplikace pracuje s takto „živými“ daty, je možno pomocí intuitivního a názorného 
statistického vyhodnocení aplikovat efektivní kontrolu, kdy lze analyzovat aktuální stav prací 
při eliminaci zaznamenaných dopravně – bezpečnostních deficitů (viz Obrázek 5). Aplikace také 
rozlišuje několik rolí uživatelů, kterým přísluší různá práva. Například vybraná odborná veřejnost má 
možnost pouze nahlížet do jednotlivých sestav deficitů, avšak vyjadřovat se ke stavu prací mohou 
pouze odpovědní správci. 

 

Obrázek 5 – Ilustrativní ukázka tzv. „Rychlého statistického přehledu“. 

Dále je uživatelům umožněno upravit si sestavy deficitů dle vlastní potřeby nebo realizovat vlastní 
statistické vyhodnocení. Pro dosažení požadované uživatelské přívětivosti, webová aplikace mimo 
jiné umožňuje záznamy zobrazit nejen ve standardním prezentačním rozhraní (viz Obrázek 4), 
ale také na mapovém podkladu (viz Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 – Ilustrativní ukázka prezentačního rozhraní na mapovém podkladu. 
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2.3 Kontrolní listy provedené inspekce 
V místech mezikřižovatkových úseků na posuzovaných komunikacích bylo při stanovování rizikovosti 
přihlíženo zejména k následujícím kritériím a podkritériím: 

• dopravní značení a zařízení (absence svislého nebo vodorovného dopravního značení, vodicí 
sloupky, neshoda vodorovného a svislého značení apod.) 

• vozovka („opticky“ kluzká komunikace, prudké klesání, odlamování krajnic či vozovky, špatný 
technický stav vozovky) 

• pevné překážky v blízkém okolí PK (nosné pilíře při pozemní komunikaci, nezabezpečená 
silnice u skály či skalní stěny v blízkosti vozovky, velké stromy a vzrostlé keře v blízkosti 
vozovky, nevhodně umístěné městské pouliční vybavení, budovy v blízkosti silnice či ulice, 
ochranná zábradlí nebo ploty nebo nevhodně umístěné protihlukové stěny, tuhá čela 
propustků, totemy ČSPH, sloupy el. vedení, VO apod., vodohospodářské objety a jiné pevné 
objekty) 

• omezení rozhledových poměrů (směrový oblouk o malém poloměru, zhoršené rozhledové 
poměry vlivem vybavení PK - např. strom zakrývá DZ, zhoršené rozhledové poměry vlivem 
okolí PK - např. úzké mostní objekty nebo vzrostlá zeleň na vnitřní straně směrového 
oblouku, rušivý efekt reklamního zařízení) 

• špatně avizované křižovatky (rozhledy, matoucí DZ vedoucí ke špatné orientaci v křižovatce) 
• špatné dopravně – stavební poměry (nevhodná šířka PK, krátké náběhy přídatných jízdních 

pruhu, parkování na ulici příliš blízko křižovatkám, nevhodná nebo žádná intenzita osvětlení, 
ostré směrové oblouky obzvláště u úzkých PK, malá nebo žádná bezpečná zóna v okolí, 
špatně řešené zastávky veřejné hromadné dopravy, diskontinuita komunikace – náhlý konec 
jízdního pruhu, změna obousměrné na jednosměrnou komunikaci, náhlá změna v příčném 
profilu komunikace atd.) 

• cyklistická a pěší doprava (body křížení automobilové dopravy s ostatními účastníky provozu 
– cyklisty a chodci, chybějící infrastruktura atd.) 

• ostatní (lokality, kde vozovku často přechází zvěř, nevhodná vegetace – spad listí, potřeby 
vozidel integrovaného záchranného systému) 

Pokud byly podrobovány BI křižovatky, pak je míra rizika stanovena na základě následujících kritérií: 

• rozhledové poměry (zakrytí svislým dopravním značením, parkujícími vozidly, zelení, 
reklamou apod.) 

• dopravní značení (včetně souladu vodorovného dopravního značení a svislého dopravního 
značení) 

• rozlehlost křižovatky (psychologická přednost) 
• bezpečné napojení přilehlých pozemků 
• nebezpečné stavební prvky (tangenciální průjezdy okružními křižovatkami, počet řadicích 

pruhů na vjezdu nesouhlasí s počtem jízdních pruhů na výjezdu apod.) 
• bezpečnost pohybu ostatních účastníků silničního provozu v okolí křižovatky (přechody 

pro chodce, místa pro přecházení, přejezdy pro cyklisty atd.) 
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2.4 Kategorie sledovaných deficitů – v návaznosti na deficity 
V předchozí kapitole bylo uvedeno, že v průběhu BI byly sledovány zejména závady, které mohou 
ovlivnit bezpečnost provozu na PK a to na jejich: 

• součástech, 
• příslušenství, 
• prostorovém vedení trasy. 

Následně z důvodu dosažení požadované názornosti a srozumitelnosti zjištěných rizik bylo zavedeno 
členění identifikovaných deficitů do tematicky odpovídajících skupin. Předmětná kategorizace 
(řazení do jednotlivých skupin) zohledňovala nejen společný charakter deficitů (stavebně – dopravní 
parametry), ale také způsob předpokládané sanace objednatelem. Z tohoto důvodu byly 
zaznamenané deficity rozřazeny do následujících 13 základních skupin: 

• Pevná překážka, 
• Zádržné zařízení, 
• Křižovatka, 
• Mezikřižovatkový úsek, 
• Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště, 
• Železniční přejezd, 
• Autobusová zastávka, 
• Přechod pro chodce, 
• Přístupové podmínky pro chodce, 
• Technický stav vozovky, 
• Přechod z extravilánu do intravilánu, 
• Opatření pro zvýšení plynulosti provozu, 
• Reklamní zařízení. 

Výše uvedené základní kategorie celkově obsahují přibližně 220 již konkrétních deficitů, které  
již jednoznačně specifikující povahu a charakter lokalizovaných závad. Avšak z důvodu vyšší 
názornosti a přehlednosti při práci s deficity ve webové aplikaci CEBASS, byly tyto jednotlivé závady 
současně zařazeny dle jejich charakteru do tematicky shodných celků, které představují  
tzv. „nadřazenou“ skupinu k jednotlivým deficitům. Konkrétní názvy těchto skupin jsou uvedeny  
u každé základní kategorie. 

Pevná překážka: 
• dopravní značení, vegetace, čela tuhých zdí nebo PHS, nosné pilíře v okolí komunikace, 

sloupy el. vedení, VO apod., ostatní pevné překážky, propustky, zábradlí a ploty, 
vodohospodářské objekty. 

Zádržné zařízení: 
• chybějící svodidla, neadekvátní typ / pracovní šířka svodidel, nevhodný přechod 

mezi svodidly, krátká svodidla před - nosnými pilíři, krátká svodidla před - SDZ, krátká 
svodidla před - pevnými překážkami, krátká svodidla před - SOS hláskami, krátká svodidla  
před - stromy, krátká svodidla na - mostních objektech, krátká svodidla před - ostatní, krátké 
výškové náběhy svodidel, technický stav svodidel, chybné (nevhodné) provedení svodidel, 
svodidla neplní funkci - lze odstranit. 
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Křižovatka: 
• chybějící SDZ / dopravní zařízení, chybějící / opotřebované VDZ, chybné provedení  

DZ / zařízení, chybějící přídatné pruhy, krátké / úzké přídatné pruhy, rozhledové poměry 
a postřehnutelnost, stavební stav / organizace dopravy, prostorové vedení trasy. 

Mezikřižovatkový úsek: 
• chybné / chybějící / špatné SDZ / dopravní zařízení, chybějící / opotřebované / špatné VDZ, 

nedostatečné délky rozhledů pro zastavení / předjíždění, stavební stav / organizace dopravy, 
prostorové vedení trasy. 

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště: 
• chybné / špatné provedení SDZ / dopravní zařízení, chybějící nebo opotřebované VDZ, 

chybné provedení / umístění VDZ, chybně / špatně vyznačené parkoviště, rozhledové 
poměry a postřehnutelnost, krátké / úzké přídatné pruhy, stavební stav / projektové řešení, 
prostorové vedení trasy. 

Železniční přejezd: 
• chybějící SDZ / dopravní zařízení, chybné provedení VDZ, rozhledové poměry 

a postřehnutelnost, stavební stav. 

Autobusová zastávka: 
• chybějící SDZ, chybějící / opotřebované VDZ, nevhodná uspořádání a typy zastávek, špatné 

podmínky pro chodce. 

Přechod pro chodce: 
• stav a umístění SDZ / dopravního zařízení, chybějící / opotřebované VDZ, rozhledové poměry 

a postřehnutelnost, stavební stav (např. dlouhý přechod), chybějící prvky pro OOSPO, 
chybějící osvětlení, chybně provedené osvětlení. 

Přístupové podmínky pro chodce: 
• chybějící přechod pro chodce / místo pro přecházení / cyklistický přejezd / chodníky, chybné 

provedené chodníků / míst pro přecházení, nesouvislost pěších tras. 

Technický stav vozovky: 
• krajnice, závady vozovky. 

Přechod z extravilánu do intravilánu: 
• chybějící zklidňující opatření, chybně provedené zklidňující opatření. 

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu: 
• zvýšení dovolené rychlosti, umožnění předjíždění vozidel, zlepšení plynulosti provozu 

na vedlejší PK. 

Reklamní zařízení: 
• pevné překážky a rušivý efekt. 

Četnost výskytu a stupeň závažnosti u jednotlivých základních skupin a nadřazených skupin deficitů 
je uvedena ve statistickém vyhodnocení realizované BI v kapitole 4. 
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2.5 Vyhodnocení bezpečnosti silničního provozu 
Rozbor statistik nehodovosti je neodmyslitelnou a důležitou součástí hodnocení bezpečnosti 
dopravy, a to jak celého systému, tak některé její části. Analýza nehodovosti může, je-li provedena 
s důrazem na vhodně zvolené parametry, odhalit některé systémové chyby či nedostatky, nehodová 
místa či úseky nebo naopak vhodnost dříve provedených opatření. 

Nehodovost v místě sledované silniční sítě byla hodnocena z veřejně dostupných statistických údajů 
o nehodovosti PČR – Jednotné dopravní vektorové mapy [33]. Obecně lze konstatovat, 
že PČR eviduje nehodové události, u kterých došlo ke zranění osob, škodě na majetku třetí osoby, 
anebo byla způsobena hmotná škoda na majetku vyšší než 100 tis. Kč. Vstupní data jsou databázově 
vyňata z „Formulářů evidence nehod v silničním provozu“, která neobsahují bližší popis místa, 
průběhu či vzniku nehodového děje a slouží zejména pro statistické účely. Přesto lze konstatovat, 
že pro obecnou lokalizaci nehodových úseků mají nehodová data dostatečně vypovídající hodnotu. 
Na základě zkušeností ze znalecké praxe zhotovitele a dalších podkladů (např. fotodokumentace 
z místa nehody) byla některá data o DN kontrolována, rozšířena či opravena (např. GPS poloha). 
Za účelem získání komplexního přehledu o lokálním vývoji nehodovosti v místě sledované silniční 
sítě byly na těchto komunikacích analyzovány veškeré nehodové události PČR za ucelené období tří 
let, tedy konkrétně v letech 2017 až 2019. 

V souboru dat o nehodách jsou v rámci celé sledované lokality zaznamenány nehody všech druhů 
účastníků provozu, tedy nehody vzniklé následkem srážky motorového vozidla s motorovým 
vozidlem, motorového vozidla s pevnou překážkou, se zaparkovaným vozidlem, s chodci, se zvěří, 
ale i nehody vzniklé následkem havárie vozidel, resp. jízdních kol. 

U takto evidovaných nehodových událostí bylo následně přistoupeno k jejich ohodnocení 
ekonomickou metrikou. Využity k tomu byly údaje každoročně zveřejňované Centrem dopravního 
výzkumu (dále jen „CDV“) v rámci aktualizace dokumentu „Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti 
na pozemních komunikacích“ [15]. Oceněna tak jsou úmrtí, těžká a lehká zranění (viz Tabulka 3). 
Níže uvedené údaje jsou vypočteny pro rok 2018, který reprezentuje střed sledovaného období. [34] 

Tabulka 3 – Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2018 [34]. 

kategorie dopravní nehody celospolečenská ztráta 

1 usmrcená osoba 22 534 000 Kč 

1 těžce zraněná osoba 5 983 000 Kč 

1 lehce zraněná osoba 739 700 Kč 
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3. Statistické vyhodnocené nehodovosti 

Provedením podrobné analýzy nehodovosti řešených úseků sledované silniční sítě byly zjištěny 
celkové počty dopravních nehod a jim odpovídající následky. V letech 2017 - 2019 bylo 
na sledovaných PK zaznamenáno celkem 67 dopravních nehod, při kterých byla jedna osoba 
usmrcena a dále bylo lehce zraněno dalších 19 osob. Ve sledované lokalitě nebyly zaznamenány 
dopravní nehody s těžkým zraněním. Takto vzniklá celospolečenská ztráta z následků na zdraví 
účastníků silničního provozu byla vyčíslena téměř na 28,601 mil. Kč. Souhrnný přehled evidovaných 
nehodových událostí uvádí následující Tabulka 4. 

Tabulka 4 – Četnost a následky nehod v místě sledované silniční sítě v letech 2017 - 2019. [33] 

Rok 
Počet 

dopravních 
nehod 

Usmrcení 
osob 

Těžce 
zraněných 

osob 

Lehce 
zraněných 

osob 

Pouze 
hmotná 
škoda 

Celospolečenská 
ztráta [mil. Kč] 

2017 32 0 0 7 27 7,252 

2018 26 0 0 11 17 9,208 

2019 9 1 0 1 7 23,507 

Σ 67 1 0 19 51 39,967 

Četnost výskytu nehod vystihuje pozitivní vývojový trend. V prvním sledovaném roce bylo 
zaznamenáno 32 dopravních nehod. V roce 2018 se odehrálo 26 nehodových událostí a v posledním 
roce je evidováno jen 9 DN. Více než ½ záznamů se odehrála v ranní, resp. odpolední dopravní špičce. 
V době dopravního sedla je evidováno dohromady 13 nehod. Zbylé nehody se staly v nočních, resp. 
ve večerních hodinách (9, resp. 7 DN). 

Ve většině případů byl viníkem nehody řidič motorového vozidla (54 DN), resp. cyklista (3 DN). 
Největší skupina nehod dle typu srážky patří do kategorie srážka s jiným vozidlem (téměř 30 %). 
Nejčastěji se jednalo o srážku zezadu – 9x, boční – 5x, z boku – 4x a čelní – 2x. Druhou četnou 
skupinou jsou srážky s odstaveným / zaparkovaným vozidlem (13 DN) a s pevnou překážkou (13 DN). 
U poslední zmíněné kategorie byla nejčastěji zastoupena srážka se stromem – 5x a se sloupem 
el. vedení – 3x. Ve třech případech byla zaznamenána havárie. Nehody, při kterých došlo ke zranění 
nejzranitelnějších účastníků provozů – chodců, byly evidovány ve třech případech. 

Zbylých 10 dopravních nehod nebylo způsobeno řidiči motorových nebo nemotorových vozidel, 
avšak zvěří. Nejčastěji se jednalo o srážku s lesní zvěří (8 DN), ale jsou zaznamenány i dva případy 
srážky s domácím zvířetem. Nehody s lesní zvěří se vyskytují výlučně v extravilánové části sledované 
silniční sítě a na žádném sledovaném úseku nebyl zaznamenán shluk těchto DN. Polohu evidovaných 
dopravních nehod s následky na zdraví znázorňuje Obrázek 7.  
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Obrázek 7 – Schematické znázornění výskytu nehod (černě – DN s usmrcením, žlutě – DN s lehkým 

zraněním, modře – DN s hmotnou škodou) a identifikovaných shluků DN. [32] 

Hlavní příčina vzniku nehodových událostí evidovaných ve sledovaném období byla PČR nejčastěji 
stanovena jako: 
• nevěnování se plně řízení vozidla – 11x, 
• různé druhy nepřizpůsobení rychlosti (stavu vozovky, vlastnostem vozidla apod.) – 10x, 
• nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem – 5x. 

Příčiny ostatních nehod jsou spíše ojedinělé a v datovém souboru nehodových událostí se vyskytují 
s nižší četností. Více než 80 % nehod vzniklo na suchém povrchu, kdy pouze v jednom z těchto 
případů byly povětrnostní podmínky a viditelnost zhoršeny začínajícím deštěm. Dohromady 
10 nehod se stalo v období snížené adheze vozovky (mokrá vozovka), kdy povětrnostní podmínky 
a viditelnost byly v ½ případů zhoršeny deštěm nebo mlhou. Při vzniku dvou nehodových událostí 
se na vozovce vyskytovalo neošetřené náledí, resp. ujetý sníh, kdy v jednom případě byla sněžením 
ovlivněna viditelnost i povětrnostní podmínky, resp. ve druhém případě byla v době vzniku DN mlha. 
Polovina nehod byla zaviněna řidiči osobních automobilů. 10 nehod způsobili řidiči nákladních 
automobilů, z toho ve jednom případě se jednalo o řidiče nákladního automobilu s návěsem. 
Ve třech případech byl viníkem stanoven motocyklista, stejně tak jako cyklista. U zbylých osmi nehod 
nebyl viník DN zjištěn, a to z důvodu, že řidič z místa nehody ujel. Ve čtyřech případech byl pozitivní 
test na obsah alkoholu v krvi viníků DN, z toho ve dvou případech se jednalo o více než 1,5 ‰. 
Konkrétní parametry jednotlivých DN uvádí Tabulka 5. 

1. shluk DN 

2. shluk DN 
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Tabulka 5 – Nehodovost v místě druhého shluku dopravních nehod v období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2018. [33] 

ID Datum Čas Druh 
srážky Hlavní příčina Následky 

na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky Druh vozidla 

1 31.01.2019 19:45 s chodcem jiný druh nepřiměřené 
rychlosti 1xU sucho neztížené nákladní 

automobil 

2 28.02.2017 13:29 s chodcem řidič se plně nevěnoval 
řízení vozidla 1xLZ sucho neztížené osobní 

automobil 

3 19.05.2017 14:35 zezadu nedodržení bezpečné 
vzdálenosti za vozidlem 1xLZ sucho neztížené osobní 

automobil 

4 18.06.2017 8:35 čelní při odbočování vlevo 1xLZ sucho neztížené malý 
motocykl 

5 28.08.2017 16:30 zezadu řidič se plně nevěnoval 
řízení vozidla 1xLZ sucho neztížené jízdní kolo 

6 30.10.2017 6:57 čelní při odbočování vlevo 3xLZ mokro neztížené osobní 
automobil 

7 10.01.2018 16:50 havárie nepř. rychlosti stavu 
vozovky (mokro) 1xLZ mokro neztížené osobní 

automobil 

8 07.04.2018 10:20 jiný druh 
nehody 

nepř. rychlosti dopravně 
technickému stavu vozovky 3xLZ sucho neztížené osobní 

automobil 

9 12.07.2018 9:30 s tuhou zdí nepř. rychlosti vlastnostem 
vozidla a nákladu 1xLZ sucho neztížené motocykl 

10 18.07.2018 19:00 s domácím 
zvířetem nezaviněná řidičem 1xLZ sucho neztížené jízdní kolo 

11 14.08.2018 9:35 s chodcem chodci na vyznačeném 
přechodu 1xLZ sucho neztížené jízdní kolo 

12 21.08.2018 16:24 jiný druh 
nehody při odbočování vlevo 1xLZ sucho neztížené osobní 

automobil 

13 31.08.2018 10:55 z boku při předj. došlo k ohrožení 
protijed. řidiče 1xLZ sucho neztížené motocykl 

14 29.09.2018 9:55 strom vjetí na nezpevněnou 
krajnici 1xLZ sucho neztížené osobní 

automobil 

15 17.10.2018 10:00 zezadu nedodržení bezpečné 
vzdálenosti za vozidlem 1xLZ sucho neztížené osobní 

automobil 

16 10.09.2019 10:05 zezadu nedodržení bezpečné 
vzdálenosti za vozidlem 1xLZ sucho neztížené osobní 

automobil 

3.1 Analýza dopravních nehod s usmrcením 

V rámci předmětných nehodových událostí bylo z celkového počtu 67 nehod zaznamenáno 
16 dopravních nehod, při kterých byla 1 osoba usmrcena a lehké zranění utrpělo 19 osob. Jednotlivé 
události s následky na zdraví jsou popsány níže. 

Nehodová událost s usmrcením (ID 1) se stala dne 31. 1. 2019 (čtvrtek) na silnici II/611 (v blízkosti 
stykové křižovatky silnic II/611 x III/245 6). Viníkem nehody je řidič (34 let) nákladního automobilu, 
který se střetl s chodcem. Jako hlavní příčina nehody byl PČR stanoven jiný druh nepřiměřené 
rychlosti. Chodec, který se pohyboval po nesprávné straně vozovky a choval se zmateně, následkem 
střetu na místě zemřel. Nehoda se odehrála v nočních hodinách (v místě bez veřejného osvětlení) 
na suchém povrchu. Povětrnostní podmínky nebyly ztížené a viditelnost taktéž nebyla zhoršena. 

Druhou nehodu (28. 2. 2017 – úterý) s lehkým zraněním (ID 2) zavinil řidič osobního automobilu. 
Řidič (53 let) se střetl na přímém úseku s chodkyní (93 let). Srážka, která způsobila ženě lehké zranění, 
byla dle PČR způsobena řidičem, který se plně nevěnoval řízení vozidla. Dopravní nehoda se stala 
na suchém povrchu v době dopravního sedla. Povětrnostní podmínky nebyly ztížené a viditelnost 
také nebyla negativně ovlivněna. 

Dne 19. 5. 2017 v pátek během odpolední dopravní špičky byla zaznamenána další nehoda (ID 3) 
s následky na zdraví. Řidič (23 let) nedodržel bezpečnou vzdálenost za vozidlem, které dávalo 
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přednost chodcům na přechodu pro chodce a zezadu do něj narazil. Vlivem nárazu se druhé vozidlo 
rozjelo a narazilo do chodců na přechodě. Při nehodě utrpěl jeden z chodců (dítě) lehké zranění. 
V době nehody byla vozovka suchá, povětrnostní podmínky a viditelnost nebyly ničím omezené.  

Čtvrtou nehodu (18. 6. 2017 – neděle) s lehkým zraněním (ID 4) zavinil řidič jednostopého vozidla. 
Hlavní příčina čelní srážky byla PČR stanovena jako nedání přednosti v jízdě při odbočování vlevo 
protijedoucímu osobnímu automobilu. Nárazem utrpěl viník nehody (71 let) lehké zranění. Nehoda 
se odehrála v době ranní dopravní špičky na suchém povrchu, viditelnost a povětrnostní podmínky 
byly neztížené. 

Pátá dopravní nehoda (ID 5) s lehkým zraněním ze dne 28. 8. 2017 (pondělí) byla zapříčiněna 
cyklistou. Řidič jízdního kola se plně nevěnoval řízení a zezadu narazil do osobního automobilu. Viník 
nehody (39 let), kterému byl po nehodě naměřen obsah alkoholu v krvi do 0,24 ‰, byl při střetu 
lehce zraněn. V době nehody (odpolední dopravní špička) byl povrch vozovky suchý. Viditelnost 
a povětrnostní podmínky nebyly ztížené. 

Šestá DN (ID 6) s následky na zdraví byla způsobena řidičem OA dne 30. 10. 2017 (pondělí). Hlavní 
příčina vzniku DN byla PČR stanovena jako nedání přednosti v jízdě při odbočování vlevo 
protijedoucímu automobilu, následkem čehož došlo k čelní srážce. Následkem střetu utrpěl jak viník 
(53 let) nehody, tak i řidič (44 let) druhého vozidla a jeho spolujezdkyně (38 let), lehké zranění. 
Dopravní nehoda se stala na suchém povrchu v době ranní dopravní špičky. Povětrnostní podmínky 
nebyly ztížené a viditelnost také nebyla negativně ovlivněna. 

Sedmou nehodu (10. 1. 2018 – středa) s lehkým zraněním (ID 7) byla zaviněna řidičem (40 let) 
osobního automobilu. Hlavní příčina vzniku havárie byla PČR stanovena jako nepřizpůsobení rychlosti 
stavu vozovky. V době vzniku DN byla vozovky mokrá, viditelnost a povětrnostní podmínky nebyly 
ničím zhoršeny.  

Osmá dopravní nehoda (ID 8) s lehkým zraněním ze dne 7. 4. 2018 (sobota) byla způsobena řidičem 
osobního automobilu. Řidič nezvládl průjezd pravotočivým směnovým obloukem a vlivem vysoké 
rychlosti sjel z pozemní komunikace. Při nehodě byl lehce zraněn řidič (65 let) automobilu a jeho dvě 
spolucestující (59 a 89 let). Dopravní nehoda se stala na suchém povrchu v době dopravního sedla. 
Povětrnostní podmínky nebyly ztížené a viditelnost také nebyla negativně ovlivněna. 

Dne 12. 7. 2018 (čtvrtek) došlo k deváté nehodě s lehkým zraněním (ID 9). Řidička (46 let) motocyklu 
nepřizpůsobila rychlost vlastnostem vozidla a nákladu, sjela ze silnice a narazila do tuhého plotu 
přilehlé nemovitosti. Při střetu utrpěla lehké zranění. V době nehody (ranní dopravní špička) byl 
povrch vozovky suchý. Viditelnost a povětrnostní podmínky nebyly ztížené. 

Desátá nehoda (18. 7. 2018 – středa) s lehkým zraněním (ID 10) se stala ve večerních hodinách. Před 
projíždějící cyklistku (60 let) vběhlo domácí zvíře. Následkem střetu cyklistka spadla z kola a utrpěla 
lehké zranění. V době nehody byla vozovka suchá, povětrnostní podmínky a viditelnost nebyly ničím 
omezené. 

Jedenáctá dopravní nehoda (ID 11) s lehkým zraněním bylo způsobena cyklistou v úterý 14. 8. 2018. 
Cyklista na přechodu pro chodce srazil chlapce ve věku 5 let a z místa ihned ujel. Při střetu utrpělo 
dítě lehké zranění. K dopravní nehodě došlo v ranních hodinách na suchém a neznečištěném 
povrchu. Povětrnostní podmínky a viditelnost nebyly negativně ovlivněny. 
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Dne 21. 8. 2018 (úterý) došlo ke dvanácté nehodě s lehkým zraněním (ID 12). Nehoda byla zaviněna 
řidičem (20 let) osobního automobilu, který při odbočování vlevo z hlavní PK nedal přednost 
protijedoucí cyklistce (38 let). Následkem střetu byla cyklistka lehce zraněna. V době vzniku DN 
(odpolední dopravní špička) byla vozovky suchá, viditelnost a povětrnostní podmínky nebyly ničím 
zhoršeny. 

Třináctou nehodu (31. 8. 2018 – pátek) s lehkým zraněním (ID 13) zapříčinil řidič motocyklu. 
Při předjíždění neodhadl vzdálenost a čas potřebný k předjetí osobního automobilu a bočně se s ním 
střetl. Viník (56 let) nehody utrpěl při střetu lehké zranění. Dopravní nehoda se stala na suchém 
povrchu v době dopravního sedla. Povětrnostní podmínky nebyly ztížené a viditelnost také nebyla 
negativně ovlivněna. 

Čtrnáctá dopravní nehoda (ID 14) s lehkým zraněním byla způsobena řidičem osobního automobilu 
v sobotu 29. 9. 2018. Dle šetření PČR řidička (51 let) vjela na nezpevněnou krajnici a následně 
do příkopu, kde narazila do vzrostlého stromu a způsobila si tím lehké zranění. V době nehody (ranní 
dopravní špička) byl povrch vozovky suchý. Viditelnost a povětrnostní podmínky nebyly ztížené. 

Dne 17. 10. 2018 (středa) došlo k patnácté nehodě s lehkým zraněním (ID 15). Nehodová událost byla 
zaviněna řidičkou osobního automobilu, která nedodržela bezpečnou vzdálenost za vozidlem. 
Důsledkem tohoto chybného jednání narazila řidička (34 let) zezadu do v předu jedoucího osobního 
automobilu. Při střetu utrpěl řidič (28 let) druhého automobilu lehké zranění. V době vzniku DN 
(dopravní sedlo) byla vozovky suchá, viditelnost a povětrnostní podmínky nebyly ničím zhoršeny. 

Šestnáctou, poslední nehodu (10. 9. 2019 – úterý) s lehkým zraněním (ID 16) zavinil řidič osobního 
automobilu. Obdobně jako u minulého případu, i zde řidič (36 let) nedodržel bezpečnou vzdálenost 
za jiným osobním automobilem a zezadu se s ním střetl. Následkem střetu byla řidička (60let) 
druhého vozidla lehce zraněna. Dopravní nehoda se stala na suchém povrchu v době dopravního 
sedla. Povětrnostní podmínky nebyly ztížené a viditelnost také nebyla negativně ovlivněna. 

3.2 Identifikované shluky dopravních nehod 
V rámci analýzy nehodovosti byly na sledované silniční identifikovány dva statisticky významnější 
shluky dopravních nehod. První zvýšená kumulace DN byla lokalizována v MK Sedláčkova, konkrétně 
přibližně 25 metrů počátku ulice, kde se nachází průsečná křižovatka ulic Sedláčkova x náměstí 
5. května (viz Obrázek 8). V úseku dlouhém 40 metrů došlo ke kumulaci šesti DN, při kterých byly 
dohromady 2 osoby lehce zraněny. Jedná se o intravilánový úsek zklidněné, směrově nedělené 
dvoupruhové komunikace, na jejíž pravé straně (ve směru na východ) je umístěn odstavný pruh. 
Ve většině případů se jedno o nehody, při kterých došlo ke srážce se zaparkovaným vozidlem nebo 
s dopravní značkou. Hlavní příčina vzniku nehodových událostí byla PČR stanovena jako nevěnování 
se plně řízení vozidla. U zmíněných dvou nehod se zraněním se jednalo vždy o cyklisty. 
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Obrázek 8 – 1. shluk DN v MK Sedláčkova.  Obrázek 9 – 2. shluk DN na silnici III/245 4. 

Druhý shluk nehodových událostí byl zaznamenán v extravilánové části silnice III/245 4 v provozním 
staničení km 1,950 – 2,190. Jedná se o úsek, kde po sobě v těsné blízkosti následují dva opačné 
směrové oblouky (viz Obrázek 9). V tomto přibližně 240 m dlouhém úseku bylo ve sledovaném 
období evidováno šest dopravních nehod.  Hlavní příčina těchto nehod byla dle PČR v ½ případů 
nepřiměřená rychlost dopravně technickému stavu vozovky (směrový oblouk), resp. stavu vozovky 
(mokro). 

V rámci analýzy nehodovosti byli taktéž kontrolována místa, kde dle zkušeností autorů dochází 
k častým dopravním nehodám a jsou obecně více rizikové (např. křižovatka se zalomenou předností). 
Pozitivní skutečností je fakt, že na řešené silniční síti nevykazovaly tyto lokality zvýšenou nehodovost.  

3.3 Celkové vyhodnocení nehodovosti 
Při porovnání zjištěné četnosti a závažnosti nehod na sledované silniční síti s urbanisticky 
a dopravně (intenzita dopravního proudu) obdobnými pozemními komunikacemi v ČR 
lze konstatovat, že nehodovost není nikterak výrazná a jedná se spíše o statisticky podprůměrné 
hodnoty. Pozitivní zjištěním je fakt, že vývoj počtu evidovaných nehodových událostí ve sledované 
vykazuje klesající tendenci. Naopak jako negativum lze spatřovat skutečnost, že ve dvou lokalitách 
byl identifikován zvýšený počet DN, u kterých průměrně každá čtvrtá nehoda generuje lehké 
zranění účastníků. 
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4. Statistické vyhodnocení dopravně – bezpečnostních deficitů 

Následující kapitola poskytuje objednateli stručný statistický přehled o evidovaných bezpečnostních 
deficitech. Z důvodu značného počtu a různorodého charakteru zjištěných závad je statistické 
zpracování vyhodnoceno převážně podle základních skupin a nadřazených skupin deficitů, výjimečně 
podle konkrétních deficitů (viz Tabulka 7). Na úvodní stručný souhrn navazuje statistické 
vyhodnocení deficitů dle kategorií PK. Nejprve je uveden celkový počet a následně i průměrný počet 
závad na úseku o délce 1 km pro sledované PK. V závěru je provedeno vyhodnocení deficitů vždy 
pro samostatnou sledovanou PK. 

Na základě provedené BI (dle metodiky uvedené v kapitole 2) bylo na sledované silniční síti celkově 
identifikováno 490 dopravně – bezpečnostních deficitů. Nejčastěji jsou zastoupeny deficity s nízkým 
rizikem (69,0 %), deficity se středním rizikem se vyskytovaly ve 24,9 % případů. Vysoké riziko bylo 
přiřazeno k 6,1 % zaznamenaných deficitů. Celkový přehled zjištěných rizik na sledovaných úsecích 
silnic v katastrálním území města Čelákovice uvádí následující Tabulka 6 a Obrázek 10. 

Tabulka 6 – Četnost výskytu a stupeň závažnosti u jednotlivých základních skupin deficitů. 

Kategorie deficitů Počet 
deficitů 

Závažnost rizika 
Vysoká Střední Nízká 

Mezikřižovatkový úsek 113 0 1 112 

Křižovatka 103 0 14 89 

Pevná překážka 98 28 26 44 

Přechod pro chodce 75 0 52 23 

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště 26 0 0 26 

Přístupové podmínky pro chodce 22 0 11 11 

Autobusová zastávka 21 0 5 16 

Zádržné zařízení 15 2 8 5 

Reklamní zařízení 5 0 0 5 

Přechod z extravilánu do intravilánu 4 0 4 0 

Železniční přejezd 4 0 0 4 

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu 3 0 0 3 

Technický stav vozovky 1 0 1 0 

∑ 490 30 122 338 
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Obrázek 10 – Četnost výskytu základních skupin deficitů. 

Tabulka 7 a Obrázek 11 uvádí výčet identifikovaných deficitů, které byly na sledovaných PK nejčastěji 
zaznamenány. Celkově nejvíce zástupců v předmětném negativním hodnocení obsadil deficit 
„Absence nebo opotřebované VDZ“, který se nachází na prvním, druhém a sedmém místě (konkrétně 
z kategorií Mezikřižovatkový úsek, Křižovatka, Autobusová zastávka). Z kategorie Pevná překážka 
se na třetím místě vyskytuje deficit „Stromy, vzrostlá zeleň“ a na místě pátém „Vzrostlá zeleň 
(průměr kmene do 0,1 m)“. Dalším deficitem na čtvrtém místě je „Absence SDZ nebo dopravního 
zařízení“ z kategorie Křižovatka. Z kategorie přechod pro chodce se na šestém místě umístil deficit 
„Absence přisvětlení“, resp. na posledním desátém místě deficit „Absence prvků pro OOSPO“.  

Tabulka 7 – Pořadí nejčastěji identifikovaných deficitů. 

Pořadí Deficit Kategorie Počet 
1. Absence nebo opotřebované VDZ Mezikřižovatkový úsek 86 
2. Absence nebo opotřebované VDZ Křižovatka 55 
3. Stromy, vzrostlá zeleň Pevná překážka 29 
4. Absence SDZ nebo dopravního zařízení Křižovatka 24 
5. Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m) Pevná překážka 21 
6. Absence přisvětlení Přechod pro chodce 20 
7. Absence nebo opotřebované VDZ Autobusová zastávka 17 
8. Neexistující chodník Přístupové podmínky pro chodce 15 
9. Zakryté nebo nepřehledné SDZ Mezikřižovatkový úsek 13 

10. Absence prvků pro OOSPO Přechod pro chodce 13 

Další místo je obsazeno deficitem z kategorie Přístupové podmínky pro chodce, konkrétně se jedná 
o deficit „Neexistující chodník“. Na devátém místě je deficit „Zakryté nebo nepřehledné SDZ“ 
z kategorie Mezikřižovatkový úsek. 
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Obrázek 11 – Četnost výskytu nejčastěji identifikovaných deficitů. 

4.1 Četnost deficitů a jejich závažnost na sledovaných PK 
Na základě provedené BI bylo na silnici II/245 identifikováno 123 deficitů, na PK II/611 celkem 
18deficitů, na PK III/245 4 celkem 135 deficitů, na PK III/245 5 dohromady 53 deficitů, na PK III/245 
6 celkem 18 deficitů, na PK III/245 7 celkem 14 deficitů, na PK III/101 62 bylo 29 deficitů, na MK J. 
Zacha 26 deficitů, na MK náměstí 5. května 14 deficitů, na MK Sedláčkova 11 deficitů, na MK 
Sokolovská 24 deficitů a na MK Stankovského 25 deficitů. Výše uvedenou četnost deficitů a jim 
odpovídající závažnost na sledované síti v katastrálním území obce Čelákovice uvádí následující 
Tabulka 8. 

Tabulka 8 – Celkový počet závad a jim odpovídající závažnost na jednotlivých pozemních komunikacích. 

Pozemní komunikace Počet 
deficitů 

Závažnost rizika 
Vysoká Střední Nízká 

II/245 123 3 28 92 

II/611 18 5 6 7 

III/245 4 135 15 30 90 

III/245 5 53 0 21 32 

III/245 6 18 0 0 18 

III/245 7 14 6 3 5 

III/101 62 29 1 11 17 

MK J. Zacha 26 0 4 22 

MK náměstí 5. května 14 0 0 14 

MK Sedláčkova 11 0 2 9 

MK Sokolovská 24 0 9 15 
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MK Stankovského 25 0 8 17 

Vztáhneme-li četnost identifikovaných dopravně - bezpečnostních deficitů k délce silnice, zjistíme 
tímto postupem četnost deficitů na úseku o délce 1 km. Z takového porovnání, které uvádí 
Obrázek 12 je patrné, že nejvyšší hustota deficitů byla zjištěna na MK náměstí 5. května (52,63 
deficitů / km). Naopak nejmenší hustota je evidována na silnici III/245 6 (4,54 deficitů / km). 
Průměrná hustota výskytu deficitů v rámci sledovaných úseků byla vypočtena na hodnotu 
13,56 deficitů / km. 

 

 

Obrázek 12 – Počet deficitů na úseku o délce 1 km dle sledované PK. 

Pozn.: Zhotovitel cítí povinnost vysvětlit metodický způsob výpočtu četnosti výskytu deficitů na úseku 
o délce 1 km u jednotlivých PK. V rámci výpočtu byla z důvodu provedení hodnocení bezpečnosti 
v obou jízdních směrech brána dvojnásobná délka sledované silniční sítě. Řešitelský tým totiž 
zohledňoval přístup, že to, co v jednom směru může být bezpečné, v opačném směru být bezpečné 
nemusí.  
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dopravně – bezpečnostních deficitů 

na sledované silniční síti  
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4.1.1 II/245 – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 62 deficitů, z toho byla určena střední závažnost 
u 32,3 % deficitů a nízká závažnost u 67,7 % deficitů. Deficity s vysokou závažností nebyly 
zaznamenány. 

6   

Obrázek 13 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici II/245. 

 

  

Obrázek 14 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici II/245.  
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4.1.2 II/245 – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 61 deficitů, z toho byla určena vysoká závažnost 
u 4,9 % deficitů, střední závažnost u 13,1 % a nízká závažnost u 82,0 % deficitů. 

 

  

Obrázek 15 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici II/245. 

 

  
Obrázek 16 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici II/245. 



 

Koncepce mobility města Čelákovice – Bezpečnostní inspekce PK v místě primární silniční sítě 30 

FAKULTA DOPRAVNÍ 
Ústav soudního znalectví v dopravě 
Konviktská 20, Praha 1, 110 00 

4.1.3 II/611 – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 10 deficitů, z toho byla určena vysoká závažnost 
u 30,0 % deficitů, střední závažnost u 30,0 % a nízká závažnost u 40,0 % deficitů. 

 

  

Obrázek 17 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici II/611. 

 

  

Obrázek 18 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici II/611. 
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4.1.4 II/611 – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 8 deficitů, z toho byla určena vysoká závažnost 
u 25,0 % deficitů, střední závažnost u 37,5 % a nízká závažnost u 37,5 % deficitů. 

 

  

Obrázek 19 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici II/611. 

 

  

Obrázek 20 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na II/611. 
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4.1.5 II/245 4 – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 75 deficitů, z toho byla určena vysoká závažnost 
u 14,7 % deficitů, střední závažnost u 25,3 % a nízká závažnost u 60,0 % deficitů. 

 

  

Obrázek 21 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/245 4. 

 

  

Obrázek 22 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/245 4. 
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4.1.6 II/245 4 – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 60 deficitů, z toho byla určena vysoká závažnost 
u 6,7 % deficitů, střední závažnost u 18,3 % a nízká závažnost u 75,0 % deficitů. 

 

  

Obrázek 23 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení silnici na III/245 4. 

 

  

Obrázek 24 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení silnici na III/245 4. 
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4.1.7 II/245 5 – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 28 deficitů, z toho byla určena střední závažnost 
u 39,3 % deficitů a nízká závažnost u 60,7 % deficitů. Deficity s vysokou závažností nebyly 
zaznamenány. 

  

Obrázek 25 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/245 5. 

 

  

Obrázek 26 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/254 5. 



 

Koncepce mobility města Čelákovice – Bezpečnostní inspekce PK v místě primární silniční sítě 35 

FAKULTA DOPRAVNÍ 
Ústav soudního znalectví v dopravě 
Konviktská 20, Praha 1, 110 00 

4.1.8 II/245 5 – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 25 deficitů, z toho byla určena střední závažnost 
u 40,0 % deficitů a nízká závažnost u 60,0 % deficitů. Deficity s vysokou závažností nebyly 
zaznamenány. 

  

Obrázek 27 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici III/245 5. 

 

  

Obrázek 28 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici III/245 5. 
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4.1.9 II/245 6 – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 10 deficitů, kdy byla u všech případů stanovena 
nízká závažnost. Deficity s vysokou a střední závažností nebyly zaznamenány. 

 

  

Obrázek 29 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/245 6. 

 

  

Obrázek 30 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/245 6. 
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4.1.10 II/245 6 – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 8 deficitů, kdy byla u všech případů stanovena 
nízká závažnost. Deficity s vysokou a střední závažností nebyly zaznamenány. 

 

  

Obrázek 31 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici III/245 6. 

 

  

Obrázek 32 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici III/254 6. 
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4.1.11 II/245 7 – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 9 deficitů, z toho byla určena vysoká závažnost 
u 44,5 % deficitů, střední závažnost u 22,2 % a nízká závažnost u 33,3 % deficitů. 

 

  

Obrázek 33 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/245 7. 

 

  

Obrázek 34 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/245 7. 
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4.1.12 II/245 7 – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 5 deficitů, z toho byla určena vysoká závažnost 
u 40,0 % deficitů, střední závažnost u 20,0 % a nízká závažnost u 40,0 % deficitů. 

 

  

Obrázek 35 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici III/245 7. 

 

  

Obrázek 36 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici III/245 7. 
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4.1.13 II/101 62 – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 16 deficitů, z toho byla určena vysoká závažnost 
u 6,3 % deficitů, střední závažnost u 43,7 % a nízká závažnost u 50,0 % deficitů. 

 

  

Obrázek 37 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/101 62. 

 

  

Obrázek 38 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na silnici III/101 62. 
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4.1.14 II/101 62 – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 13 deficitů, z toho byla určena střední závažnost 
u 30,8 % deficitů a nízká závažnost u 69,2 % deficitů. Deficity s vysokou závažností nebyly 
zaznamenány. 

  

Obrázek 39 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici III/101 62. 

 

  

Obrázek 40 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na silnici III/101 62. 



 

Koncepce mobility města Čelákovice – Bezpečnostní inspekce PK v místě primární silniční sítě 42 

FAKULTA DOPRAVNÍ 
Ústav soudního znalectví v dopravě 
Konviktská 20, Praha 1, 110 00 

4.1.15 MK J. Zacha – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 16 deficitů, z toho byla určena střední závažnost 
u 25,0 % deficitů a nízká závažnost u 75,0 % deficitů. Deficity s vysokou závažností nebyly 
zaznamenány. 

  

Obrázek 41 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK J. Zacha. 

 

  

Obrázek 42 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK J. Zacha. 
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4.1.16 MK J. Zacha – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 10 deficitů, kdy byla u všech případů stanovena 
nízká závažnost. Deficity s vysokou a střední závažností nebyly zaznamenány. 

 

  

Obrázek 43 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK J. Zacha. 

 

  

Obrázek 44 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK J. Zacha. 
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4.1.17 MK náměstí 5. května – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 11 deficitů, kdy byla u všech případů stanovena 
nízká závažnost. Deficity s vysokou a střední závažností nebyly zaznamenány. 

 

  

Obrázek 45 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK náměstí 5. května. 

 

  

Obrázek 46 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK náměstí 5. května. 
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4.1.18 MK náměstí 5. května – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru byly celkově identifikovány 3 deficity, kdy byla u všech případů stanovena 
nízká závažnost. Deficity s vysokou a střední závažností nebyly zaznamenány. 

 

  

Obrázek 47 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK náměstí 5. května. 

 

  

Obrázek 48 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK náměstí 5. května. 
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4.1.19 MK Sedláčkova – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 7 deficitů, z toho byla určena střední závažnost 
u 28,6 % deficitů a nízká závažnost u 71,4 % deficitů. Deficity s vysokou závažností nebyly 
zaznamenány. 

  

Obrázek 49 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK Sedláčkova. 

 

  

Obrázek 50 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK Sedláčkova. 
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4.1.20 MK Sedláčkova – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru byly celkově identifikovány 4 deficity, kdy byla u všech případů stanovena 
nízká závažnost. Deficity s vysokou a střední závažností nebyly zaznamenány. 

 

  

Obrázek 51 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK Sedláčkova. 

 

  

Obrázek 52 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK Sedláčkova. 
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4.1.21 MK Sokolovská – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 20 deficitů, z toho byla určena střední závažnost 
u 45,0 % deficitů a nízká závažnost u 55,0 % deficitů. Deficity s vysokou závažností nebyly 
zaznamenány. 

  

Obrázek 53 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK Sokolovská. 

 

  

Obrázek 54 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK Sokolovská. 
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4.1.22 MK Sokolovská – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru byly celkově identifikovány 4 deficity, kdy byla u všech případů stanovena 
nízká závažnost. Deficity s vysokou a střední závažností nebyly zaznamenány. 

 

  

Obrázek 55 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK Sokolovská. 

 

  

Obrázek 56 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK Sokolovská. 
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4.1.23 MK Stankovského – ve směru staničení 
V daném jízdním směru bylo celkově identifikováno 23 deficitů, z toho byla určena střední závažnost 
u 34,8 % deficitů a nízká závažnost u 65,2 % deficitů. Deficity s vysokou závažností nebyly 
zaznamenány. 

  

Obrázek 57 – Počet identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK Stankovského. 

 

  

Obrázek 58 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru staničení na MK Stankovského. 
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4.1.24 MK Stankovského – ve směru proti staničení 
V daném jízdním směru byly celkově identifikovány 2 deficity, kdy byla v obou případech stanovena 
nízká závažnost. Deficity s vysokou a střední závažností nebyly zaznamenány. 

 

  

Obrázek 59 – Počet identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK Stankovského. 

 

  

Obrázek 60 – Závažnost identifikovaných deficitů ve směru proti staničení na MK Stankovského. 
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5. Statistické vyhodnocení navržených opatření, systematická 
opatření 

V rámci proaktivního přístupu k problematice bezpečnosti provozu zhotovitel vždy 
u identifikovaných deficitů navrhl sanační opatření. Protože je pro výběr optimálního návrhu 
nápravného opatření nezbytné znát podrobné místní podmínky, bylo v průběhu řešení projektu 
ujednáno s objednatelem, že návrh opatření bude pouze z kategorie obecných doporučení. 
BI a konkrétní navržená sanační opatření nemohou nahradit standardní proces prověření vhodnosti 
navržených opatření (dopravně inženýrské posouzení, studie proveditelnosti, bezpečnostní audit) 
a je nutné, pokud se jedná o návrh stavebních opatření nebo změny organizace dopravy, 
vždy navržené řešení prověřit / posoudit (prostorové prověření, kapacitní posudek, atd.). 

Částečnou výjimku představuje specifické opatření „Systematické opatření I.“. Opatření je výhradně 
navrženo v místě tuhých čel propustků. Hlavní důvod zavedení takovéhoto specifického opatření 
spočívá v potřebě zhotovitele upozornit na v současnosti koncepčně neřešenou problematiku 
dopravně - bezpečnostní situace v místě sjezdů / samostatných sjezdů / parkovišť 
(viz podkapitola 5.1). 

Následující Tabulka 9 uvádí četnost výskytu deseti nejčastěji doporučovaných opatření. Z logiky věci 
vyplývá, že charakter výskytu opatření odpovídá pořadí deseti nejčastěji identifikovaných deficitů, 
jež uvádí Tabulka 7. 

Tabulka 9 – Četnost výskytu a stupeň závažnosti u jednotlivých základních skupin deficitů. 

Pořadí Opatření Kategorie Počet 

1. Realizace, oprava VDZ Mezikřižovatkový úsek 86 

2. Odstranění, ochrana svodidly Pevná překážka 38 

3. Odstranění Pevná překážka 29 

4. Realizace, oprava SDZ Křižovatka 28 

5. Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle 
ČSN 73 6110/Z1 Přechod pro chodce 25 

6. Realizace, oprava VDZ Křižovatka 24 

7. Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší Přístupové podmínky 
pro chodce 22 

8. Realizace, oprava VDZ Sjezd / samostatný sjezd / 
parkoviště 15 

9. Realizace, oprava VDZ Autobusová zastávka 14 

10. Realizace údržby v podobě odstranění zeleně Mezikřižovatkový úsek 13 

Nejvíce zástupců v deseti nejčastěji navrhovaných opatřeních má základní kategorie 
Mezikřižovatkový úsek, konkrétně se jedná o opatření „Realizace, oprava VDZ“ na první místě, resp. 
„Realizace údržby v podobě odstranění zeleně“ na desátém místě. První zmíněné opatření se v této 
tabulce vyskytuje celkem třikrát, a to na šestém místě v kategorii Křižovatka, na osmém místě 
v kategorii Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště a na místě devátém v kategorii Autobusová 
zastávka. Ze základní kategorie Pevná překážka se zde vyskytují dvě opatření, kdy na druhém místě 
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je „Odstranění, ochrana svodidly“ a na místě třetím „Odstranění“. Do kategorie Křižovatka je zařazen 
ještě další deficit na čtvrtém místě, konkrétně se jedná o deficit „Realizace, oprava SDZ“. Na šestém 
místě se nachází opatření „Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1“ z kategorie 
Přechod pro chodce. Na sedmém místě je z kategorie Přístupové podmínky pro chodce opatření 
„Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší“. 

5.1 Systematické opatření I. 
Primární důvod k řešení této problematiky spočívá ve vysoké závažnosti vzniklých nehodových 
událostí způsobených nárazem motorového vozidla do tuhé konstrukce jednotlivých objektů. O tom, 
že se jedná o aktuální problém i na sledované silniční síti svědčí fakt, že předmětné opatření bylo 
z celkového souboru nápravných opatření navrženo jako jedenácté nejčastější (9 krát). Hlavním cílem 
zhotovitele je snaha o rozšíření povědomí odborné veřejnosti o dané problematice a také upozornění 
odpovědných správců na možný způsob řešení této problematiky. 

Z rozboru problematiky výskytu sjezdů / samostatných sjezdů, které se zhotovitel věnoval v rámci 
výzkumné zprávy [29] již v roce 2014 a která navazuje na již dříve započatý výzkum vedoucího 
autorského kolektivu doc. Ing. Tomáše Mičunka, Ph.D. [25], byl učiněn závěr, že není možné vytvořit 
dostatečné konstrukční řešení jen na straně dopravního prostředku. Náraz nelze považovat 
za kompatibilní střet vzhledem k rozmanitosti konstrukce jednotlivých samostatných sjezdů. 
V oblasti aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel bylo vyvinuto značné úsilí a bylo dosaženo značného 
pokroku. Čela stávajících sjezdů však neposkytují v případě nárazu adekvátní ochranu posádkám 
automobilů a dá se říct, že ani nové „tuhé“ konstrukce sjezdů neposkytují z tohoto hlediska 
významné zlepšení. 

Níže navržené konkrétní způsoby sanačních opatření mají oporu v provedené analýze nehodových 
míst, v provedeném průzkumu konstrukce samostatných sjezdů, ve studiu literatury a příslušných 
norem a ve vědomostní bázi řešitelského týmu. 

5.1.1 Redukce samostatných sjezdů 
Z průzkumu samostatných sjezdů a z jeho vyhodnocení plyne, že mnohé sjezdy dnes již neplní svůj 
účel, neprobíhá jejich údržba (omezený průtok, viz Obrázek 61) ani jejich opravy (statické závady byly 
zjištěny u 35 % sjezdů - např. několik let po dopravní nehodě jsou čela sjezdů nadále „rozvalená“). 
Neexistuje přesná evidence samostatných sjezdů - nejsou přesně definovaná vlastnická práva. 
V případě rekonstrukce komunikace by měly být nefunkční a nepovolené sjezdy odstraněny. 

 

Obrázek 61 – Omezení průtoku vody sjezdem / samostatným sjezdem (dle provedeného průzkumu). [29] 
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Obrázek 62 – Účel sjezdů / samostatných sjezdů (dle provedeného průzkumu). [29] 

5.1.2 Přemístění samostatných sjezdů 
Utváření a uspořádání PK musí přispívat k homogennosti, rozpoznatelnosti a srozumitelnosti trasy. 
Tato prevence obsažená už ve fázi návrhu PK bohužel v České republice selhává, protože v policejních 
statistikách dopravní nehodovosti je uvedena nepřiměřená rychlost jako nejčastější příčina těžkých 
dopravních nehod na jedné straně, a na druhé straně se setkáváme s výstavbou nebezpečných 
pevných překážek i na nových anebo právě zrekonstruovaných úsecích silniční sítě. U rozborů 
nehodových dějů jsou popsány příčiny vzniku nehodové situace a podmínky, za kterých automobily 
opouštějí v havarijním pohybu vozovku: 

• přímý úsek - vyhýbání se protijedoucímu vozidlu, usnutí, technická závada, 
• směrový oblouk - smyk, špatné vedení a uspořádání komunikace. 

Z analýzy reálných dopravních nehod plyne, že nehodová místa jsou rozprostřena do celé silniční sítě, 
nelze tedy pouhým přemístěním samostatného sjezdu snížit potencionální nebezpečí z nárazu 
automobilu na jeho tuhé čelo. 

5.1.3 Stavební úpravy sjezdu  
Optimalizace tvaru čela samostatného sjezdu - jednou z možností, jak minimalizovat 
pravděpodobnost rozvoje biomechanických poranění posádky automobilu v souvislosti s nárazem 
na čelo samostatného sjezdu, je změna jeho sklonu (šikmosti) (viz Obrázek 63 a Obrázek 64). 

 
Obrázek 63 – Příklad provedení kolmého a šikmého čela sjezdu. [29] 
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Toto inovativní řešení se dnes realizuje, přestože nebyly odborné veřejnosti představeny žádné 
validní studie o vlivu daného typu provedení šikmého čela na vývoj střetového a postřetového 
pohybu automobilu. Jedná se tedy o empiricky zjištěnou možnost zvýšení bezpečnosti, pro kterou by 
bylo účelné zpracovat studie ověřující pozitivní přínos takovéhoto zpracování. Eventuální výzkum by 
měl být zaměřen na analýzu dopravních nehod již použitých šikmých čel propustků, ale také 
na nalezení optimálního materiálu a sklonu čela propustku. 

 

Obrázek 64 – Příklad provedení zešikmeného čela tuhého propustku CROSSAFE pod sjezdem. [29] 
 

Předsazený absorbér nárazu (pohlcovač mechanické energie kolidujícího motorového vozidla) - 
samostatný sjezd klasické konstrukce může být (dovolí-li to prostorové nároky) doplněn o „tlumiče 
nárazu“, které mohou být osazeny na stávající kolmé nedeformovatelné čelo sjezdu. Absorbér nárazu 
musí být navržen tak, aby zajistil průtok vody v odvodňovacím příkopu, a zároveň musejí být 
provedena taková opatření, aby vozidla přejíždějící přes samostatný sjezd nemohla najet 
na neúnosnou konstrukci pohlcovače nárazu. 

Integrované tlumiče nárazu - samostatné sjezdy mohou přímo obsahovat i deformační bloky, 
které mají tu vlastnost, že jsou schopny přenést zatížení od projíždějících vozidel (ve směru svislém), 
ale zároveň jsou konstruovány tak, aby se při nárazu z boku deformovaly (viz Obrázek 65). 

 
Obrázek 65 – Konstrukce samostatného sjezdu s integrovanou deformační zónou. [25] 

(1 - základní tvarovka; 2 - představec; 3 - deformační čelo; 3a - nárazník; 4 - deformační blok; 5 - záklop;  
6 - zásyp; 0 - dělicí rovina) 
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Záchytné systémy - silniční záchytné bezpečnostní systémy (dle definice) jsou zádržné systémy 
navržené a nainstalované za účelem zmírnění následků při případném vyjetí vozidla mimo vozovku 
v místech, kde je vyjetí nežádoucí nebo nebezpečné. Tyto systémy mohou zabránit sjetí vozidla 
do silničního příkopu a tím nárazu na čelo sjezdu (prevence), ale nezmírňují následky v případě 
střetu. Z předmětného výzkumu plyne, že navrhovaná ochrana musí být provedena z obou stran 
sjezdu a současně je nutné chránit sjezdy min. do vzdálenosti 100 m (vozidlo při opuštění vozovky 
pod malým úhlem, tzn. mikrospánek řidiče, ujelo před nárazem 166 m silničním příkopem). 

 
Obrázek 66 – Ochrana samostatného sjezdu svodidly (pouze z jedné strany!). [29] 
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6. Návrh deficitů k primárnímu odstranění 

Ze všech mezinárodních studií realizovaných pod záštitou světové silniční asociace PIARC vyplývá, 
že návratnost sanačních opatření bezpečnostních nedostatků je značně vysoká, pokud  
se v odstraňování deficitů postupuje koordinovaně od nejvážnějších po měně závažné a v místech 
nejdůležitějších PK po méně významné. [4][5] 

Intenzita realizace sanačních opatření je z pohledu správce silniční sítě vždy závislá na množství 
dostupných zdrojů (lidských a finančních), které má příslušný správce k dispozici. Ideální situace 
nastává tehdy, pokud správce není žádnými zdroji limitován. Další velmi důležitý faktor, který 
má významný vliv na implementaci navrhovaných opatření, je související administrativní zátěž. 

Z tohoto důvodu je při návrhu prioritizace realizace opatření nezbytné se zaměřit nejen na závažnost 
identifikovaných dopravně - bezpečnostních deficitů, ale také na finanční a administrativní 
náročnost navrhovaného řešení. Je tedy nutné zohlednit např. nároky na zábor pozemků, 
projektovou dokumentaci a také náklady na odstranění. Výsledné takto sestavené pořadí 
reprezentuje kvalifikovaný názor zhotovitele, který je ovšem vždy zatížen subjektivním posouzením 
závažnosti jednotlivých závad a naléhavosti jejich odstranění. 

Z výše uvedených důvodů zpracovatel vždy v rámci identifikace deficitů doplnil vykalkulovanou míru 
rizika předpokládanou náročností realizace navrhovaných sanačních opatření 
(viz podkapitola 2.1). Primárně pro potřeby efektivního a systematického odstraňování 
identifikovaných deficitů na PK byla vyvinuta webová aplikaci CEBASS (viz https://cebass.fd.cvut.cz 
a náhled uživatelského rozhraní na (Obrázek 67). Naléhavost odstranění identifikovaných deficitů 
je rozložena do následujících třech skupin: 

• Primární, 
• Sekundární, 
• Terciální. 

 

Obrázek 67 – Ukázka uživatelského rozhraní webové aplikace CEBASS. 

Již z názvu výše uvedených skupin je patrná naléhavost daných opatření. Do kategorie „primárních“ 
sanačních opatření budou vždy zařazeny deficity, které ze svojí povahy nesnesou odklad (musejí být 
odstraněny nejlépe neprodleně), jsou v plné kompetenci správce a jsou převážně nízkonákladové 
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povahy. Obecně se jedná o závady, které byly v rámci BI ohodnoceny nejčastěji stupněm závažnosti 
VYSOKÉ riziko. Konkrétně se jedná o tyto deficity: 

• nevhodný typ zádržného zařízení 
• neadekvátně realizovaný konec / začátek svodidla 
• neochráněné sloupy el. vedení v blízkosti PK 

Následující obrázky představují ukázku právě těchto výše uvedených deficitů. Kompletní přehled 
deficitů určených k primárnímu odstranění obsahuje tištěná Příloha č. 1. 

  
Obrázek 68 – Nevhodný typ zádržného zařízení 

ve směru staničení km 3,287 (ID 300). 
Obrázek 69 – Nevhodný typ zádržného zařízení 

ve směru proti staničení km 3,316 (ID 309). 

  
Obrázek 70 – Neadekvátně realizované ukončení 

svodidla ve směru proti staničení km 1,294 (ID 56). 
Obrázek 71 – Neochráněný sloup el. vedení v blízkosti 

PK ve směru staničení km 8,302 (ID 66). 

6.1 Návrh deficitů určených k přednostnímu odstranění v intravilánu 

Na základě principu provedené BI byly vybrány skupiny deficitů nacházejících se na sledované silniční 
síti v intravilánu, které budou objednavateli doporučeny k přednostnímu řešení. Ze své podstaty 
se v intravilánu jedná o jiný charakter evidovaných dopravně - bezpečnostních deficitů (primárně 
se hodnotí bezpečnost nejzranitelnějších účastníků provozu - chodců a cyklistů). V extravilánu 
je naopak kladen důraz na bezpečnost motorizovaných účastníků provozu.  

Dle zkušeností autorského týmu, níže vyjmenované kategorie obsahují závady na komunikace a v její 
blízkosti, které nejvíce ovlivňují celospolečenskou úroveň bezpečnosti v intravilánu. Konkrétně 
se jedná o následující kategorie: 

• Křižovatka, 
• Autobusová zastávka, 
• Přechod pro chodce, 
• Přístupové podmínky pro chodce. 
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Z datového souboru evidovaných dopravně - bezpečnostních deficitů bylo identifikováno 
v intravilánu celkově 216 závad, které spadají do těchto kategorií. Nejčastěji jsou zastoupeny deficity 
s nízkým rizikem (62 %), deficity se středním rizikem se vyskytovaly u 38 % případů. Na sledované 
silniční síti v intravilánu nebylo k žádnému deficitu z vybraných kategorií přiřazeno vysoké riziko. 
Konkrétní počty deficitů za jednotlivé kategorie a jejich závažnost uvádí následující Tabulka 10. 

Tabulka 10 – Četnost výskytu a stupeň závažnosti u deficitů určených k primárnímu řešení v intravilánu. 

Kategorie deficitů Počet 
deficitů 

Závažnost rizika 
Vysoká Střední Nízká 

Křižovatka 99 0 14 85 

Přechod pro chodce 75 0 52 23 

Přístupové podmínky pro chodce 21 0 12 9 

Autobusová zastávka 21 0 5 16 

∑ 216 0 82 134 

V rámci zaznamenaných deficitů z výše vyjmenovaných kategorií byly následně vybrány takové 
případy, které dle své závažnosti a charakteru vyžadují neodkladné řešení. V kategorii Křižovatka byly 
vybrány k přednostnímu řešení čtyři deficity (viz Obrázek 72, Obrázek 73, Obrázek 74 a Obrázek 75). 
Většina z těchto vybraných lokalit přestavuje křižovatky, u kterých byla identifikována rozlehlá 
neusměrněná plocha v místě napojení vedlejších ramen. Tato závada má za následek průjezd 
křižovatkou po nesprávné trajektorii a současně umožnuje řazení automobilů vedle sebe, což vede 
ke značnému omezení rozhledových poměrů v křižovatce. Současně s rozlehlou plochou křižovatky 
byla ve třech lokalitách zaznamenána psychologická přednost v jízdě. V případě, kdy se bude řidič 
blížit ke křižovatce vedlejším ramenem (na kterém je tento druh deficitu zaznamenán), hrozí zvýšené 
riziko konfliktní situace - řidič se nemusí následkem působení psychologické přednosti uvědomit, 
že se nenachází na hlavní silnici. Tento stav se nachází například v křižovatce silnic II/245 x III/245 4, 
kde je mimo to i zakryté SDZ P 4 „Dej přednost v jízdě“ - řidiči neznalý místním poměrům do poslední 
chvíle netuší, že se blíží ke křižovatce z vedlejšího ramena. Na sloupku zakrytého SDZ se nachází i SDZ 
IP 6 „Přechod pro chodce“, což je v rozporu s technickými předpisy. V jednom případě (křižovatka 
silnic III/245 5 x III/245 6) byl pak navíc evidován neadekvátní úhel napojení vedlejších ramen 
na hlavní PK (mimo interval ± 15° od pravého úhlu), což je v rozporu s ČSN 73 6102 ed. 2 [7]. Primární 
rizikovost předmětné skutečnosti spočívá ve zhoršených rozhledových poměrech v místě připojení, 
a to vlivem tzv. „mrtvého“ úhlu, a tím i v riziku nedání přednosti v jízdě přijíždějícímu vozidlu 
po hlavní komunikaci. 

  
Obrázek 72 – Pohled na křižovatku silnic II/245 x 

III/245 5 s rozhlehlým vedlejším ramenem. 
Obrázek 73 – Ukázka křižovatky silnic III/245 4 x 

MK Husova s psychologickou předností. 
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Obrázek 74 – Křižovatka silnic II/245 x III/245 4, 

u které byla identifikována psychologická 
přednost v jízdě a zakryté SDZ P 4. 

Obrázek 75 – Rozhlehlá křižovatka silnic III/245 5 x 
III/245 6 v obci Čelákovice Záluží s neadekvátním 

úhlem napojení vedlejších ramen. 

Z kategorie závad Autobusová zastávka byl doporučen k přednostnímu řešení jeden deficit 
(viz Obrázek 76 a Obrázek 77). Týká se autobusové zastávky, která se nachází v obci Čelákovice Záluží, 
konkrétně v místě křižovatky silnic III/245 5 x III/245 6. Předmětná zastávky se nachází v prostoru 
křižovatky. V případě zastavení autobusu lze předpokládat, že dojde k velkému omezení průjezdu 
danou křižovatkou. Tento stav bude vytvářet prostor pro vznik rizikových konfliktních situací, 
které mohou mít fatální důsledky. Dále byla v této zastávce zaznamenána absence VDZ V 11a 
„Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ a v neposlední řadě je v rámci BI poukazováno na neadekvátně 
provedou nástupní hranu a chybějící návaznost na pěší infrastrukturu. 

  
Obrázek 76 – Ukázka autobusové zastávky umístění 

v prostoru křižovatky v obci Čelákovice Záluží. 
Obrázek 77 – Pohled na předmětnou autobusovou 

zastávku z opačného směru jízdy. 

Poslední čtyři vybrané deficity (viz Obrázek 78, Obrázek 79, Obrázek 80 a Obrázek 81) jsou z kategorie 
Přechod pro chodce, resp. Přístupové podmínky pro chodce. V rámci datového souboru 
identifikovaných dopravně - bezpečnostních deficitů z tohoto druhu závad bylo nejčastěji evidováno 
opotřebované VDZ V 7a „Přechod pro chodce“, chybné provedení, resp. absence prvků pro OOSPO 
a v neposlední řadě absence přisvětlení samotného přechodu. Ve zmíněných případech bylo kromě 
těchto závad navíc identifikovány zhoršené rozhledové poměry, a to vlivem okolí komunikace 
(přechod pro chodce se nachází za železničním podjezdem a směrovým obloukem), resp. vlivem 
parkovaní vozidel v blízkosti vozidel. V případě posledního deficitu se jedná o chybně umístěné místo 
pro přecházení, kde je vlivem blízkého světelně řízeného přechodu pro chodce možné riziko 
přehlédnutí chodců. 
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Obrázek 78 – Pohled na přechod pro chodce 
nacházející se za železničním podjezdem (u 

křižovatky silnic II/245 4 x MK Alej J. Wolkera). 

Obrázek 79 – Ukázka přechodu pro chodce 
umístěným za směrovým obloukem v křižovatce 

silnic II/245 x III/245 4. 
 

  
Obrázek 80 – Ukázka přechodu pro chodce 

za křižovatkou silnic III/245 4 x MK Sedláčkova, 
kde jsou rozhledové poměry omezeny 

parkujícími automobily. 

Obrázek 81 – Pohled na rizikové umístění místa pro 
přecházení v blízkosti světelně řízeného přechodu 

pro chodce (II/245 – před nádražní budovou) 
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7. Závěr 

Provedení BI bylo v souladu s platnou legislativou, zohledňovalo poznatky ze zahraniční literatury 
a současně v rámci zpracování projektu byla uplatněna vědomostní báze řešitelského týmu. 

V místě sledované silniční sítě v katastrálním území města Čelákovice, která činila přibližně 18 km, 
bylo celkově identifikováno 490 dopravně – bezpečnostních deficitů. Z tohoto počtu více než 
6 % deficitů bylo z kategorie vysoké riziko. Evidované deficity byly rozřazeny do 13 základních 
kategorií, kde nejčetnější zastoupení bylo v kategorii „Mezikřižovatkový úsek“. Z pohledu četnosti 
výskytu konkrétních deficitů byly na prvním a sedmém místě zaznamenány různé kombinace závad 
týkající se dopravního značení (Absence nebo opotřebované VDZ, Zakryté nebo nepřehledné SDZ).  
Druhým nejpočetněji zastoupeným deficitem bylo „Reklamní zařízení“, které v podobě takto 
označeného deficitu svoji povahou nereprezentovalo tuhou překážku, ale bezpečnost provozu 
negativně ovlivňuje svým rušivým vlivem na motorizované účastníky provozu. 

Současně v rámci provedení BI byla opakovaně identifikovaná neutěšující úroveň bezpečnosti 
silničního provozu v místě intravilánových úseků, tedy v lokalitě, kde lze odůvodněně očekávat 
zvýšený výskyt nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Konkrétně časté rizikové provedení 
přechodů pro chodce, křižovatek, autobusových zastávek, ale i absence návaznosti pěší 
infrastruktury neodpovídají principu srozumitelné a odpouštějící, tedy bezpečné komunikace. 

Při vztažení četnosti deficitů na délku vybraných úseků jednotlivých PK bylo zjištěno, že největší 
hustota deficitů je zjištěna na MK náměstí 5. května (52,63 deficitů na km trasy) a naopak nejnižší 
na silnici III/254 6 (4,54 deficitů na km trasy). Průměrná hustota výskytu deficitů v rámci celé 
sledované silniční sítě byla vypočtena na hodnotu 13,56 deficitů / km. 

V oblasti sanačních opatření bylo nejčastěji navrženo opatření „Realizace, oprava VDZ“ z kategorie 
Mezikřižovatkový úsek, Křižovatka, Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště a Autobusová zastávka. 

Dále byl proveden rozbor lokální nehodovosti na základě veřejně dostupných podkladů od PČR. 
Z porovnání zjištěné četnosti a závažnosti nehod ve sledované lokalitě s urbanisticky a dopravně 
(intenzita dopravního proudu) obdobnými územními celky v ČR byl učiněn závěr, že nehodovost 
není nikterak výrazná a že se jedná o statisticky podprůměrné hodnoty. Ve sledovaném období 
bylo na předmětných PK zaznamenáno celkem 67 dopravních nehod, při kterých byla jedna osoba 
usmrcena a dále bylo lehce zraněno dalších 19 osob. Ve sledované lokalitě nebyly zaznamenány 
dopravní nehody s těžkým zraněním. 

Bezpečnostní inspekce napomáhá identifikovat dopravně - bezpečnostní deficity komunikace 
a slouží jako podklad k urychlené nápravě zjištěných závad správcem předmětné PK. Pro zajištění 
efektivního a systematického odstraňování identifikovaných deficitů na PK je objednateli díla 
k dispozici webová aplikace CEBASS (https://cebass.cvut.cz). Aplikace umožňuje účinnou prezentaci 
evidovaných rizik a následně jejich kontrolovanou eliminaci ze strany správce PK. 

V Praze, 31. ledna 2020 

              za autorský tým  

doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. 
auditor bezpečnosti pozemních komunikací  

(číslo povolení: 003)  
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