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Ty tam jsou doby, kdy bývala jízda na kole 
ryze pragmatickou záležitostí. Dnes se naopak 
cyklistika stává rozšířenou a velmi oblíbenou 
volnočasovou aktivitou. Bicykl se pomalu 
stává běžným členem rodiny. Odhaduje se, 
že v českých domácnostech je na 4 miliony 
jízdních kol. V současné době se u nás cyklistika 
podílí nemalými sedmi procenty na celkových 
přepravních výkonech, do roku 2020 se tento 

podíl může zvýšit až na jednu desetinu. 
Cyklistická doprava je plně konkurence-
schopná do vzdálenosti 5 kilometrů. Na-
víc skýtá širokou paletu individuálních 
i celospolečenských benefitů. Pravidelná 
jízda na kole prokazatelně zlepšuje zdra-
votní stav a přispívá k prodloužení délky 
života. Jízdní kola „pracují“ na lidský 
pohon, obejdou se tedy bez fosilních 
paliv. Ve srovnání s automobily jsou 
přátelštější k životnímu prostředí, nečiní 
si prakticky žádný nárok na parkovací 

místa. Po ekonomické stránce se jedná o efektiv-
ní způsob dopravy – tři investované koruny do 
cyklistiky dávají vzniknout celospolečenskému 
přínosu ve výši pěti korun. Nezanedbatelným 
přínosem je i to, že cyklisté (především ti měst-
ští) vytvářejí i jakousi svébytnou kulturu, jež je 
jedním z pilířů pro vybudování reálně fungující 
občanské společnosti.
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Otázka: Kdy a proč jste se začal zajímat o 
dopravu?
R. Budský: Zájem o motorismus mě provází 
od samého dětství. Snad proto, že v té době byly 
automobily symbolem nejmodernější tech-
niky a určité volnosti. Hned v osmnácti jsem 
si udělal řidičák na osobní automobil a velký 

motocykl a od roku 1984 jsem začal externě 
učit v autoškole, tehdy ještě svazarmovské. Po 
přestěhování do Ústí nad Labem jsem začal 
pracovat v tamějším dopravním podniku, měl 
jsem na starosti nově vznikající trolejbusovou 
dopravu a zanedlouho navíc i podnikovou 
autoškolu. Pravidelně jsem ve svém volnu 
vypomáhal za volantem trolejbusu či městského 
autobusu. To byla jedinečná škola bezpečné a 
defenzivní jízdy, přece jen člověk přemýšlí jinak, 
když má za sebou více než stovku cestujících. 
Nepostačí řídit bezpečně, ale musíte myslet 
i na případné chyby druhých. Na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let jsem krátce 
pracoval na Národním výboru města Ústí 
nad Labem jako dopravní inženýr a tajemník 
dopravní komise, byl jsem mj. odpovědný za 
dopravní značení a rozvoj efektivní a bezpečné 
dopravy v okrese. Po Sametové revoluci jsem 
se naplno začal věnovat přípravě řidičů, v roce 
1991 jsem si otevřel vlastní autoškolu, kterou 
jsem provozoval po deset let. Několik mých 
známých, kteří začali podnikat v cestovním 
ruchu, se na mě obrátilo s nabídkou, zda bych 
se nechtěl tu a tam – ve svém volnu – svézt za 
volantem dálkového autobusu do zahraničí. 
Kdo by mohl odolat! A tak jsem během deva-
desátých let projel křížem krážem snad všechny 
evropské státy. Jako typický Blíženec se moc 
nekamarádím s rutinou, a tak jsem od roku 
2002 začal pro změnu pracovat jako zkušební 
komisař řidičů. V letech 2005-2010 jsem zpra-
covával pro Ministerstvo dopravy tři dopravně 
bezpečnostní projekty zaměřené na problema-
tiku výcviku řidičů a jejich zkoušení a rovněž 
tak na prevenci vzniku dopravních nehod. To 

byla výborná zkušenost, neboť jsem se mohl 
osobně se seznámit s děním ve všech státech 
Evropské unie, navíc jsem vystupoval na mnoha 
mezinárodních konferencích, kde jsem měl 
možnost diskutovat s odborníky z dalších států 
světa. Během roku 2011 jsem pro Ministerstvo 
dopravy vypracoval věcný záměr zbrusu nového 
autoškolského zákona. Ten zatím bohužel leží 
v nějakém šuplíku, snad pro návrhy radikálních 
změn oproti současnému stavu, na kterých je 
postaven. V letech 2012-2014 jsem zastával 
pozici vedoucího Samostatného oddělení Besip 
MD. To byla výborná příležitost konfrontovat 
nabyté teoretické znalosti s vlastní praxí. Od 
začátku roku 2015 spolupracuji s libereckým 
Týmem silniční bezpečnosti jako dopravní 
expert. Nelze stavět jen na praxi, a tak jsem 
po roce 2000 vystudoval dvě vysoké školy se 
zaměřením na management a právo a následně 
absolvoval jednoroční postgraduální studium 
marketingu v Nizozemsku. V březnu 2016 
obhajuji závěrečnou práci v rámci studia MBA. 
Hovořím plynně rusky a anglicky, domluvím se 
francouzsky a německy. 
Otázka:  Jakého největšího úspěchu jste 
během své kariery dosáhl - z hlediska dopravy 
a bezpečnosti?
R. Budský: Takových těch dílčích úspěchů, 
na kterých jsem pak měl možnost stavět dále, 
vidím více. Ale asi bych zmínil svou pozici 
šéfa Besipu. Podařilo se dát dohromady partu 
skvělých lidí, program, který byl vidět a na 
který slyšela veřejnost i novináři. Dělal jsem 
práci, která mě opravdu bavila, navíc byla akční, 
kreativní. Měl jsem velké štěstí na tehdejší 

V loňském roce proběhl již 3. ročník Doprav-
ních snídaní s BESIPEM a to opět ve všech 
krajích České republiky.
Jedním z témat, která se v loňském ročníku 
Dopravních snídaních řešila, byla bezpečnost 
chodců, cyklistů a motocyklistů na našich 
komunikacích. Tyto skupiny jsou jedny z 
neohroženějších účastníků silničního provozu, 

ROZHOVOR

Pokračování na str. 2

Pokračování na str. 3

Bezpečnost cyklistů 
a motocyklistů

Cyklistikou ku zdraví...?

Pokračování na str. 8

OHLÉDNUTÍ 
       ZA 2. POLOLETÍM 
DS V ROCE 2015

Bc. Roman Budský, BA (Hons)
dopravní expert



STRANA 2

ZPRAVODAJSKÝ OBČASNÍK   ČÍSLO 1 / 2016

CYKLOSTEZKA (stezka pro cyklisty, cyklistická stezka)
Cyklostezka je pozemní komunikace vyhrazená pro jízdu na jízdním kole, ale mohou na nich jezdit 
také jezdci na kolečkových bruslích a koloběžkách, případně lyžaři. Cyklostezka může být doplněna 
vodorovným dopravním značením. Automobilová a motocyklová doprava je z ní úplně vyloučena. Pěší 
doprava je z cyklostezky také vyloučena, pokud se nejedná o stezku pro chodce a cyklisty. Stezka pro 
chodce a cyklisty může být rozdělena na samostatné pásy, nebo může být celá její šířka určena chodcům 
a cyklistům dohromady. Cyklostezka bývá od vozovky pro ostatní vozidla silniční dopravy oddělena 
fyzicky obrubníkem, dělícím pásem nebo pásem zeleně, jinak se zpravidla jedná o vyhrazený jízdní 
pruh pro cyklisty (cyklopruh).

Jaký je rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou?

CYKLOTRASA (cyklistická trasa)
Cyklotrasa je trasa značená dopravním nebo turistickým značením, která by měla účelně spojovat místa, mezi nimiž lze předpokládat 
cyklistickou dopravu. Funkce je turistická (rekreační) nebo dopravní. Cyklotrasy mohou být vedeny po cyklostezce, po vozovce nebo po 
vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty. Cyklotrasy jsou někdy vedeny nejen po pozemních komunikacích s povrchem silniční kvality, 
ale také po nezpevněných cestách v terénu. Cyklotrasy jsou rozděleny do tříd na dálkové-nadregionální, regionální a místní. Od roku 
1997 jsou cyklotrasy značeny Klubem českých turistů. Navíc od roku 2001 jsou pro značení cyklotras používány také směrové dopravní 
značky zavedené vyhláškou č. 30/2001 Sb. Zřizování a údržbu financují kraje, obce nebo soukromé subjekty. Kromě toho jsou v někte-
rých regionech také další způsoby značení cyklotras, které mohou pocházet z dřívější doby, nebo byly zavedeny subjekty, které nepova-
žovaly za nutné je začleňovat do celostátního systému značení.

CYKLOPRUH (jízdní pruh pro cyklisty, cyklistický jízdní pruh)
Cyklopruh je typ vyhrazeného jízdního pruhu sloužící cyklistům, který je podélnou čarou a někdy také barevným odlišením povrchu a vodorov-
nou dopravní značkou vyznačen přímo na vozovce. Cyklistický vyhrazený jízdní pruh se obvykle zřizuje tam, kde není možné zřídit oddělenou 
stezku pro cyklisty, a zpravidla je značen při pravém okraji vozovky. V některých městech je cyklistům povoleno využívat jízdní pruh vyhrazený 
pro hromadnou dopravu. Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, mohou ostatní vozidla na vyhrazený jízdní pruh 
vjíždět jen ve vyjmenovaných případech a jejich řidiči nesmí v jízdě ohrozit nebo omezit vozidlo jedoucí v tomto pruhu. Vyhrazený jízdní pruh 
pro cyklisty mohou, podobně jako cyklostezku, užívat kromě cyklistů také osoby na lyžích, kolečkových bruslích nebo koloběžce.

D O P R A V N Í  „ O P Á Č K O “

ministry a především jejich náměstky, pod které 
jsem spadal, protože mi ponechávali absolutní 
volnost… tedy až na toho mého posledního. 
Když jsem nastoupil na Besip, vytýčil jsem si 
dvouletý program. Během roku 2013 dát Besipu 
smysluplný program, postavit jej jako vníma-
nou prémiovou značku v oboru a během uvede-
ného roku přispět k citelnému snížení počtu 
usmrcených při nehodách. Rok následující pak 
měl být zasvěcen budování moderního celostní-
ho systému řízení oblasti bezpečnosti provozu, 
se zapojením regionů i měst a obcí. Na to však 
už bohužel nedošlo.
Otázka: Na čem aktuálně pracujete? 
R. Budský: Jak už jsem uvedl výše, v současné 
době spolupracuji s Týmem silniční bezpeč-
nosti. Pořádáme dopravně bezpečnostní akce 
po celé České republice, už po několik let se 
zabýváme dopravní výchovou, máme celostátní 
programy zaměřené na bezpečnost cyklistů a 
motocyklistů, nově se zabýváme i problema-
tikou bezpečných automobilů a jejich asis-
tenčních systémů. Pravidelně spolupracujeme 
s masmédii, Policií ČR, městskými policiemi, 
řadou krajských i městských úřadů a mnoha 
soukromoprávními subjekty. V roce 2016 
bychom se chtěli zaměřit na další propagaci 
nového a efektivního systému řízení oblasti 
bezpečnosti provozu a filozofie Vize nula. Rov-
něž tak plánujeme zahájit trvalou mezinárodní 
spolupráci.  
Otázka: Jaký je Váš názor na stávající 
dopravní infrastrukturu v ČR?

R.Budský: Ve srovnání s motoristicky vy-
spělými západními státy je pořád zaostalá. O 
výstavbě mnoha dálnic a městských obchvatů se 
dlouze diskutuje, nicméně vlastní realizace váz-
ne. Opravy a údržba silnic jsou nejednou drahé 
a kvalita prací často slabá. Nechápu, proč se 
stále řada oprav dělá za plného provozu a proč 
naopak nejdeme cestou celé řady evropských 
zemí, kde se na silnicích pracuje večer i v noci 
či během víkendů. Zde ovšem vidím nemalý díl 
viny u nás všech, tedy široké veřejnosti. Chybí 
dostatečný tlak, aby došlo k žádoucí nápravě. 
A kde chybí poptávka, vázne nabídka… 
Otázka: Na kterou stránku z oblasti 
bezpečnosti je potřeba se nejvíce zaměřit - 
infrastrukturu, lidský faktor nebo vozidlo? 
R.Budský: Bezpečnost silničního provozu 
je provázaný systém, těžko od sebe tyto tři 
základní faktory oddělit. V ČR je doposud často 
na dopravní nehody nahlíženo jako na důsledek 
individuálního selhání, ryzí chybu konkrétního 
účastníka silničního provozu. Nicméně už od 
konce šedesátých let minulého století je v mo-
toristicky vyspělých státech považována každá 
nehoda za selhání celého systému. A právě 
v těchto zemích mají dlouhodobě nejlepší sta-
tistiky nehod s těžkými zraněními či dokonce 
smrtí. Je tak skutečně třeba zásadně změnit 
pohled na řízení celého systému bezpečnosti 
dopravy. Jedině zavedení navzájem provázané-
ho způsobu řízení celé této oblasti, za využití 
moderních manažerských a marketingových 
metod, může vést k žádoucímu – tedy radikál-

nímu – zlepšení. Bezpečnost silničního provozu 
je sdílená odpovědnost, kde mají své povinnosti 
i práva jak ti, co celý systém navrhují a odpo-
vídají za jeho provoz, tak i všichni účastníci 
silničního provozu. Snad bych měl ještě dodat, 
že do každodenního dění na silnicích se věrně 
promítá i kvalita mezilidských vztahů.
Otázka: Jak vidíte vývoj dopravy v bu-
doucnosti, řekněme za 20 let?
R. Budský: Zvláště v dnešní značně turbulent-
ní době je jakákoliv dlouhodobější předpověď 
ošidná. Nicméně v obecné rovině si myslím, 
že budoucnost patří inteligentním dopravním 
systémům. Vozidla budou stále vybavenější 
asistenčními systémy, budou schopná vzájemné 
komunikace i komunikace s dopravní infra-
strukturou, aby byl provoz maximálně bezpeč-
ný, ekonomický a plynulý. Jsem přesvědčen, že 
se změní i názor na to, co je luxusní prémiová 
značka automobilu. Kromě potřebné míry 
bezpečí a pohodlí se bude cenit právě schop-
nost dopravit posádku do cíle s minimálním 
zdržením, v případě potřeby včas nabídnout 
alternativní trasu, kde nejsou dopravní zácpy. 
Už se tolik nebudou cenit koně pod kapotou 
a maximálně dosažitelná rychlost, ale naopak 
reálná vysoká průměrná rychlost cestovní. 
Zkrátka čas bude ceněnou komoditou. Velkou 
budoucnost proto mají i vysokorychlostní 
železnice a kvalitní městská hromadná doprava.

Děkuji za rozhovor
-red-

Pokračování ze str. 1
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Jihomoravský kraj

Křižovatka u MÚK D2xI/55
Jde o stykovou křižovatku silnice I. třídy 
I/55, silnice II. třídy II/425 a rampy dálnice 
D2. Policie ČR již několik let požaduje 
stavební úpravu předmětné křižovatky. Vý-
hledově, v souvislosti s výstavbou obchvatu 
města Břeclav, má vzniknout blízká styková 
křižovatka. Policie ČR s tímto návrhem 
nesouhlasí (jednalo by se o dvě blízké křižo-
vatky) a navrhuje výstavbu pěti paprskové 
okružní křižovatky.
Počet nehod za posledních 6,5 let: 20x; 7 
těžkých a 17 lehkých zranění.

Návrh opatření:
1.) Dočasná úprava v rámci současných 
zpevněných ploch (D=25m, pozemky ŘSD) 
2.) komplexní řešení MÚK v rámci plánova-
ných staveb

Sjezd ze silnice I/52 k OC Futurum 
Jde o silnici I/52, ul. Vídeňská a třípruhový 
oddělený jízdní pás ve směru od Modřic 
do Brna. Úsek od napojení silnice III. třídy 
č. 15268 (okružní křižovatka naproti OC 
Futurum) ke sjezdu na dálnici D1 ve směru 
na Olomouc. 
Dochází zde ke konfliktu vozidel směřují-
cích na dálnici D1, jejichž řidiči nesprávně 

vyhodnotí dopravní situaci v daném místě.
Počet nehod za posledních 6,5 let: 22x; 
zatím bez následků na zdraví osob.

Návrh opatření:
1.) Úprava ODZ
2.) Přesun a instalace portálů
3.) Zvýraznění dopravního stínu balisetami

což potvrzují statistiky dopravních nehod. 
Nehod s těmito účastníky silničního provozu 
přibývá a následky těchto dopravních nehod 
jsou nemalé až přímo tragické.
BESIP proto kupříkladu v loňském roce 
spustil kampaň cílenou na viditelnost chodců 
a cyklistů s názvem „Vidíme se?“. Součástí 
kampaně je 6 videospotů, v nichž hlavní 
roli hrají nejvíce ohrožené skupiny: senioři, 
sportovně založení lidé, teenageři, lidé z  
menších měst a obcí nebo školáci. Videospoty 
jsou zveřejňovány, včetně záběrů a fotografií 
z natáčení, na facebookovém profilu BESIP 
a na jeho Youtube kanálu (https://www.you-
tube.com/ user/ibesip/videos). V rámci této 
kampaně také BESIP ve spolupráci s Policií 
ČR rozdal při svých akcích během loňského 
roku na 500 000 reflexních pásků, na 100 000 
reflexních tašek pro seniory a desetitisíce 
reflexních tkaniček a placek pro mladé. „Je 
nezpochybnitelné, že reflexní materiály, i 
jen obyčejné pásky na kotnících nebo zá-
pěstích, zvyšují výrazně bezpečnost chodců. 
Kritické jsou právě podzimní měsíce“, říká 
Ing. Martin Farář, představený Samostatného 
oddělení BESIP.
S viditelností na komunikacích také souvisí 
i správně osvětlený dopravní prostor. Tomuto 
tématu se ve svých přednáškách na Doprav-
ních snídaních věnovala Společnost pro 

rozvoj veřejného osvětlení, konkrétně pan 
Ing. Jiří Skála. Podstatné je si uvědomit, že 
komunikace ve městech a obcích musí být 
řádně a dostatečně osvětleny právě proto, aby 
projíždějící řidiči ve tmě nepřehlédli např. 
chodce nebo cyklistu ve vozovce. Bohužel 
v mnoha případech tomu tak není a města 
a obce pod tlakem úspory peněz pořizují 
nekvalitní veřejné osvětlení s nedostatečnou 
intenzitou. A právě tyto přednášky naznačily, 
jak by měly města a obce správně řešit kon-
cepci svého veřejného osvětlení, aby komuni-
kace na jejich územích byly bezpečné i v noci. 
V hlavní části Dopravní snídaně pak probíha-
lo představení dalších rizikových a neho-
dových lokalit z jednotlivých krajů tak, jak 
byly pro loňský ročník Dopravních snídaní 
vytipovány policisty z odborů služby dopravní 
policie ve spolupráci s krajskými koordináto-
ry BESIP. V porovnání se státy Evropské unie 
a s jejich nehodovostí na tom ČR není vůbec 
dobře a v podstatě jsme jedním z nejhorších 
států v Evropě, co se týká nehodovosti na 
komunikacích. Tento fakt potvrdil ve svých 
přednáškách na Dopravních snídaních i Bc. 
Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti, 
který porovnal nehodovost na našich komu-
nikacích v evropském kontextu a představil, 
jak by měl vypadat koncepční přístup řešení 
nehodovosti v ČR.
V tomto článku Vám tedy představíme další 

riziková místa na našich komunikacích a to 
konkrétně v Jihomoravském, Karlovarském, 
Středočeském, Zlínském, Libereckém kraji, 
v Kraji Vysočina a v Hlavním městě Praze, 
tak jak byla představena v loňském ročníku 
Dopravních snídaních a kterým bychom se 
měli věnovat právě z důvodů zvýšení bezpeč-
nosti na našich komunikacích. Jedná se o 21 
rizikových míst, na kterých došlo řádově za 
posledních 6 let k 441 dopravním nehodám 
řešených Policií ČR s následky 4 úmrtí, 25 
těžkých zranění a 450 lehkých zranění osob. 
V téměř 63% z uvedeného počtu nehod se na 
těchto místech staly nehody „pouze“ s hmot-
nou škodou. Snadno se pak z této statistiky 
dopravní nehodovosti dají spočítat i socio-
ekonomické ztráty, které naší společnost stály 
v souvislosti s těmito rizikovými místy téměř 
385 miliónů korun. Z těchto údajů vyplývá, 
že je neustále nutné se rizikovými místy na 
našich komunikacích zabývat. Musí si to 
ale uvědomit i lidé, kteří jsou schopni stav 
a úpravu rizikových míst ovlivnit. Jinak 
se bezpečnost na našich komunikacích 
nezvýší!
Pojďme se tedy podívat na jednotlivá předsta-
vená riziková místa z druhé poloviny ročníku 
2015 Dopravních snídaní s BESIPEM. Kom-
pletní výstupy k rizikovým místům nalez-
nete na internetových stránkách Dopravní 
snídaně www.dopravnisnidane.cz.
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(A1) Aktuální stav 

(A2) Navržené opratření

Pokračování ze str. 1

(B2) Navrhované řešení

(B3) Navrhované řešení(B1) Aktuální stav 

(A2) Navrhované řešení
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Úsek sinice I/52 „U Rybárny”
Jde o úsek silnice I/52 za Novomlýnskými ná-
držemi směrem na Mikulov v okrese Břeclav, 
lokalita „U RYBÁRNY“.
Velkým negativem je zde souběh cyklistické 
trasy cca 100 m po silnici I/52. Negativním 
prvkem je i prodej ovoce a zeleniny v blízkosti 
silnice I/52 (náhlé brzdění vozidel, odbočování 
ze silnice I/52, vyjíždění na komunikaci atd.). 
Kolize způsobují i manévry vozidel při odbo-
čování na účelové komunikace.
Počet nehod za posledních 6,5 let: 14x; 
1 úmrtí, 2 těžká zranění a 8 lehkých zranění.

Návrh opatření:
1.) Mimoúrovňové křížení cyklotrasy s ohle-
dem na R52
2.) Vybudování „stezky“ v délce souběhu 
a soustředit přejíždění cyklistů na jedno místo

Karlovarský kraj

Úsek silnice I/13 za obcí Stráž n. O.
Úsek silnice I/13 (km 22,00 - 22,300) se 

nachází v extravilánu cca 200 m za obcí Stráž 
nad Ohří ve směru jízdy od Ostrova nad Ohří 
na Chomutov. Je zde  serpentýnové vedení 
komunikace s první zatáčkou vlevo v kombi-
naci s mírným stoupáním. Není zde omezena 
rychlost jízdy.
V úseku jsou nepřehledné směrové oblouky. 
Přestože zde byl v nedávné době položen nový 
živičný kryt, i na suchém povrchu dochází ke 
smyku vozidel a přejíždění do protisměru.
Počet nehod za posledních 5,5 let: 28x; 7 leh-
kých zranění.

Návrh opatření:
1.) Ověření protismykových vlastností vozov-
ky
2.) Doplnit pro směrové vedení směrové 
sloupky
3.) Výstražné světlo (nebo proměnné značení) 
v závislosti na povětrnostních podmínkách

Úsek silnice II/210 u Kraslic
Úsek silnice II/210 (km 79,7-80,2) se 
nachází v extravilánu za městem Kraslice 
ve směru na Sokolov. Je zde levotočivý 
směrový oblouk, povolená rychlost jízdy je 
zde snížena svislým dopravním značením 
na 70 km/h.
Jako nebezpečné prvky se zde jeví pevné 
překážky - umístěné stromy ve svahu, nedo-
statečná šíře vozovky ve směrovém oblouku, 
neúnosnost krajnice při pojíždění, chybějící 
svodidla - některá vozidla při nehodě spadla 
ze svahu na louku (poranění páteře řidiče), 
dále nejsou zřejmé adhezní vlastnosti povr-
chu silnice - zejména za mokra.
Počet nehod za posledních 5,5 let: 12x; 
3 těžká zranění a 14 lehkých zranění.

Návrh opatření:
1.) Přeložka úseku komunikace
2.) Lokální rozšíření pruhů v oblouku
3.) Instalace záchytných systémů na vnější 
straně oblouku

4.) Zvýraznění průběhu směrovými tabu-
lemi
5.) Obnova VDZ

Úsek silnice I/20 u Vodné
Úsek silnice I/20 (km 17,20 - 17,700) se 
nachází v extravilánu cca 500 m za obcí 
Vodná ve směru jízdy od Plzně na Karlovy 
Vary. Nebezpečný úsek začíná po projetí 
levotočivé zatáčky za křižovatkou se silnicí 
II/208 a hned následuje táhlá pravotočivá 
nepřehledná zatáčka.  
V úseku jsou nepřehledné směrové 
oblouky a s možností přejetí vozidla do 
protisměru, kde pak může dojít k čelnímu 
střetu s protijedoucím vozidlem.
Počet nehod za posledních 5,5 let: 21x; 
1 úmrtí osoby, 2 těžká zranění a 20 leh-
kých zranění.

(C1) Současná situace
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(F1) Současná situace

(C3) Navrhované řešení

(C2) Navrhované řešení

(C1) Aktuální stav 

(C2) Navrhované řešení

(C4) Navrhované řešení

(D1) Aktuální stav 

(D2) Navrhované řešení

(E1) Aktuální stav 

(E2) Navrhované řešení

(E3) Aktuální stav 

(E4) Navrhované řešení
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Návrh opatření:
1.) Ověření protismykových vlastností s ná-
slednou případnou úpravou povrchu

Středočeský kraj

Větev MÚK R7xIII/2405, Kněževes
Jedná se o nájezd na R7 v katastru obce 
Kněževes ze silnice č. II/2405 (ve směru na 
hl. m. Prahu). Samotný úsek komunikace 
je v mírném stoupání, ve směrovém oblou-
ku s malým poloměrem.
V zatáčce připojení na R7 je DZ P6 
„STOP“, ukládající vozidlům na nájezdu 
povinnost dát přednost v jízdě vozidlům 
jedoucím po R7 směr hl. m. Praha.
Nebezpečné vlivy zde jsou nájezd do pra-
vého jízdního pruhu (zde max. povolená 
rychlost 130 km/h) z nájezdu z nulové 
rychlosti (povinnost najíždějících řidičů 
dodržet DZ P6 „STOP“) - absence připojo-
vacího pruhu.
Počet nehod za posledních 6,5 let: 23x; 
1 těžké zranění, 1 lehké zranění.

Návrh opatření:
1.) Zřízení připojovacího pruhu
2.) Označení uspořádání stávajícího napojení 
(IP 17)
3.) Omezení rychlosti na R7

Křižovatka silnic I/2 x II/125, Poďousy
Křižovatka je umístěná v extravilánu. Silnice 
č. I/2 i silnice č. II/125 jsou dvoupruhové. 
Křižovatka je bez vyznačených odbočovacích 
pruhů.
Mezi nebezpečné vlivy zde patří nedání 
přednosti v jízdě.
Počet nehod za posledních 4,5 roků: 10x; 1 
těžké zranění a 12 lehkých zranění.

Návrh opatření:
1.) Zvýraznění příjezdu k hl. komunikaci na 
vedlejších větvích

Úsek silnice I/16 Jizerní Vtelno
Úsek silnice I/16 v km 84 - 85 - průtah obcí 
Jizerní Vtelno, serpentinové vedení komu-
nikace, stoupání, nevyhovující poloměry 
směrových oblouků, lokálně nedostatečná 
šířka komunikace.
Nebezpečnými vlivy zde jsou, vzhledem 
k trasování komunikace, jízda vozidel v proti-
směru, poškozování sousedních nemovitostí, 
jízda nezpevněnou krajnicí či silničním 
příkopem.
Počet nehod za posledních 6,5 let: 46x; 1 
těžké zranění, 14 lehkých zranění

Návrh opatření:
1.) Přeložení trasy průtahu (dle ÚP tunel)
2.) Lokální úpravy (protismykové úpravy v 
klesání
3.) Lokální rozšíření směrového oblouku

4.) Přednost protijedoucímu vozidlu s úpravou 
VDZ
5.) Obnova VDZ

Zlínský kraj

Přechod pro chodce na silnici I/55 v 
Uherském Hradišti
Přechod pro chodce se nachází na silnici I/55 
v km cca 72,740 v ul. tř. Maršála Malinov-
ského v Uherském Hradišti, v bezprostřední 
blízkosti křižovatky ul. Boženy Němcové 
a ul. Rostislavova.  Předmětný přechod pro 
chodce není řízen SSZ. Nachází se u výjezdu 
hasičských vozidel z hasičské zbrojnice.
Vzhledem k tomu, že páteřní komunikace 
rozděluje město na dvě části, kde sportovní 
aktivity probíhají v jedné části a obchodní 
aktivity v části druhé, doporučuje Policie ČR 
s ohledem na zajištění a zvýšení bezpečnosti 
přecházejících chodců přes silnici I/55 s vyso-
kou intenzitou dopravy přechod pro chodce 
doplnit SSZ s poptávkovým režimem.
Počet nehod za posledních 5,5 let: 14x; 
10 lehkých zranění.

Návrh opatření:
1.) Řízení křižovatky (i přechodu) pomocí SSZ
2.) Bezbariérová úprava přechodu pro chodce
3.) Vybudování zastávkového zálivu pro BUS

(C1) Současná situace

(G1) Současná situace
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(F1) Současná situace

(E1) Aktuální stav 
(F1) Aktuální stav 

(G1) Aktuální stav 

(H1) Aktuální stav 

(I1) Aktuální stav 
(E2) Navrhované řešení

(E3) Aktuální stav 

(E4) Navrhované řešení

(F2) Navrhované řešení

(G2) Navrhované řešení

(H2) Navrhované řešení

(I2) Navrhované řešení

(I3) Navrhované řešení
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Úsek silnice III/4915 (Neubuz-Všemina)
Jedná se o úsek silnice III/4915 v km 11,245 
- 15,458  (Slušovice-Neubuz-Všemina). 
Komunikace je alternativou spojení mezi 
Slušovicemi a Vsetínem. 
Nebezpečné vlivy v tomto úseku jsou:
1.) Dopravní prostor na některých místech 
v obci navozuje dojem úseku mimo obec
2.) Nevhodná délka přechodu pro chodce 
a celkově nevhodné řešení prostoru křížení 
komunikací u firmy GREINER
3.) Neoznačené, nebo nevhodně vyznačené 
křižovatky starým či poškozeným dopravním 
značením
4.) Velmi obtížné určení, zda se v místě 
křížení komunikací jedná o křižovatku, nebo 
jen vjezd   
5.) Reklamní poutače v pohledu s dopravním 
značením, neudržovaná svodidla
6.) Nevhodné rozhledové poměry na křižo-
vatkách i vjezdech
7.) Zastávky autobusů v křižovatkách
8.) Absence směrových sloupků
Počet nehod za posledních 5,5 let: 18x; 1 
úmrtí osoby a 11 lehkých zranění, z toho 
2x srážka s chodcem; 1 úmrtí a 1 lehké 
zranění!

Navržená opatření: 
1.) Úprava vodorovného dopravního znače-
ní, úprava přechodu (místo pro přecházení)
2.) Doplnění směrových sloupků, směrových 
tabulí
3.) Úprava vjezdů do obcí
4.) Vymezení prostoru pro cyklisty

Křižovatka silnic I/49 a II/491
Jde o křižovatku silnic I/49 a II/491 v ex-
travilánu. V rámci křižovatky je i napojení 
účelové komunikace. 
Počet nehod za posledních 6,5 let: 8x; 2 těž-
ká zranění a 16 lehkých zranění.

Navržená opatření: 
1.) Úprava křižovatky na okružní 
2.) Vybudování adekvátního odbočení na 
ÚK 
3.) Snížení rychlosti před křižovatkou

Liberecký kraj

Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, 
Liberec
Jde o úrovňovou stykovou křižovatku silnice 
III. třídy č. 29024 (km 1,5 - ul. Kunratická) 
a místní komunikace (ul. Hrubínova) nachá-
zející se v obci Liberec, části Kunratice.
Policie ČR se přiklání k provedení bez-
pečnostní inspekce a ke stavební úpravě 
křižovatky.
Počet nehod za posledních 5,5 let: 8x; 1 těž-
ké a 1 lehké zranění.

Navržená opatření: 
1.) Přestavba na okružní křižovatku 
2.) Úprava křižovatky řízením SSZ

Úsek silnice II/270 u Mimoně
Jde o úsek silnice II/270 (km 26,8 - 27,1).
Nebezpečné vlivy zde jsou náhlá změna 
směrového vedení komunikace, umocněná 
případnými nepříznivými klimatickými 
podmínkami.
Počet nehod za posledních 5,5 let: 28x; 39 
lehkých zranění.

Navržená opatření:  
1.) Obnova vodorovného dopravní značení 
2.) Ověření sklonu a protismykových vlast-
ností vozovky
3.) Následná opatření (úprava sklonu, BPÚ), 
přestavba oblouku většího poloměru
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(J1) Aktuální stav 

(J2) Navrhované řešení

(K1) Aktuální stav 

(K3) Aktuální stav 

(K2) Navrhované řešení

(K4) Navrhované řešení

(L1) Aktuální stav 

(L2) Navrhované řešení

(M1) Aktuální stav 

(M2) Navrhované řešení

(N1) Aktuální stav 
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Úsek silnice III/27814 u Záskalí
Jde o úsek silnice III/27814 v extravilánu 
(km 6,262 - 3,352), od křižovatky se silnicí 
III/03520 po začátek Záskalí, ve směru k Zá-
skalí je silnice ve stoupání, část úseku před 
Záskalím je se směrovými oblouky.
Nebezpečné vlivy zde jsou vzrostlé stromy 
po obou stranách komunikace, chybějící vo-
dorovné dopravní značení, dopravní zařízení 
a svislé dopravní značení nemusí odpovídat 
technickým podmínkám. 
Počet nehod za posledních 5,5 let: 14x; 
1 úmrtí osoby, 2 těžká zranění a 11 lehkých 
zranění.

Navržená opatření: 
1.) Směrové vedení (VDZ, směrové tabule)
2.) Zvýraznění překážek (směrovací tabule)
3.) Snížení rychlosti průjezdu úsekem, regu-
lace výsadby

Kraj Vysočina

Křižovatka II/352, ul. Průmyslové a 
Heroltické, Jihlava
Nebezpečným vlivem je vedení hlavní 
pozemní komunikace po trase silnice II/352, 
tzv. zalomená přednost. Dále zhoršené roz-
hledové poměry mezi větví od Heroltic a ul. 
Průmyslovou.
Počet nehod za posledních necelých 5,5 let: 
8x; 14 lehkých zranění.

Navržená opatření: 
1.) Instalace zrcadla 
2.) Zvýraznění hl. komunikace VDZ
3.) Úprava přednosti dle intenzit 
4.) Přestavba na okružní křižovatku

Křižovatka I/34 x I/37 Ždírec nad 
Doubravou
Křižovatka silnic I/34 - I/37 v intravilánu. Jde 
o křížení významných silnic I. třídy. 
Dle místních znalostí je křižovatka často 
ovlivněna nehodami řidičů, kteří nedají 
přednost v jízdě oproti dopravní značce Stůj, 
dej přednost v jízdě!
Počet nehod za posledních necelých 6 let: 
22x; 1 těžké zranění a 28 lehkých zranění.

Navržená opatření:  
1.) Řízení křižovatky SSZ 
2.) Přestavba na okružní křižovatku

Křižovatka II/152 a II/408 v Jemnici
Intravilánová křižovatka silnic II/152 a II/408 

ve městě Jemnice, styková křižovatka tvaru 
„Y s ostrůvkem“.
Jde o kolizní místo dopravně významné kři-
žovatky, jejíž hlavními nedostatky jsou nad-
bytečné množství kolizních bodů vzniklých 
vložením dělícího a směrovacího ostrůvku, 
nedostatečné rozhledové poměry, nevhodný 
úhel připojení vedlejší komunikace, živelné 
parkování vozidel. 
Počet nehod za posledních necelých 6 let: 
4x; zatím bez následku na zdraví osob.

Navržená opatření: 
1.) Obnova, případně úprava DZ 
2.) Přestavba křižovatky
3.) Úprava prostranství

Hlavní město Praha

Křižovatka ulic Macešková a Topolová
Jedná se o křižovatku nestandardního tvaru. 
Křížení komunikací zde vytváří rozlehlý 
prostor využívaný k parkování (vč. zastavení 
a vysazení žáků ZŠ z vozidel). Chybějící pěší 
vazba způsobuje nekoordinovaný pohyb 
pěších křižovatkou.
Počet nehod řešených Policií ČR za nece-
lých 6 let: zatím bez nehod a následků na 
zdraví osob.

Navržená opatření: 
1.) Úprava přechodu 
2.) Úprava prostranství 
3.) Zřízení tras pro pěší
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(M1) Aktuální stav 

(M2) Navrhované řešení

(N1) Aktuální stav 

(N2) Navrhované řešení

(O1) Aktuální stav 

(O2) Navrhované řešení

(P1) Aktuální stav 

(P2) Navrhované řešení

(Q1) Aktuální stav 

(Q2) Navrhované řešení

(R1) Aktuální stav 

(R2) Navrhované řešení

(S1) Aktuální stav 
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Železniční přejezd Velká Chuchle
Jedná se o křížení železničního přejezdu 
P261 s ul. Starochuchelská, Radotínská, 
Dostihová, Mezichuchelská a U Skály ve 
Velké Chuchli na Praze 16.
Jde o čtyřkolejný přejezd s 90° křížením 
ul. Starochuchelská (II. třída) s tratí Praha 
- Smíchov - Beroun žkm 6,290 a s tratí 
Praha-Vršovice - Praha-Radotín.
Vzhledem k nedostatečným šířkovým 
poměrům pravého odbočení křížení komu-
nikace ul. Starochuchelská s železničním 
přejezdem ve směru na komunikaci ul. Ra-
dotínská dochází u velkých vozidel a BUS 
ke kolizním situacím a nehodám.
Počet nehod řešených Policií ČR za nece-
lých 6 let: 12x; 1 těžké zranění a 1 lehké 
zranění.

Navržené opatření:  
1.) Výstavba mimoúrovňového křížení

Křižovatka na Modřanské
Jedná se o křižovatku ul. Modřanské a rampy 
Barrandovského mostu C, D. Křižovatka je 
řízena pomocí světelného signalizačního 
zařízení.
Jde o sjezd z městského okruhu (Barrandov-
ského mostu) ve směru z Prahy 5 (z tunelové-
ho komplexu Blanka).
Nebezpečným vlivem je zde nedostatečná 
kapacita křižovatky.
Počet nehod řešených Policií ČR za nece-
lých 6 let: 65x; 1 těžké zranění a 4 lehká 
zranění.

Navržené opatření: 
1.) Přestavba křižovatky, zvýšení počtu pruhů

Připomínáme, že kompletní výstupy k rizi-
kovým místům naleznete na internetových 
stránkách Dopravní snídaně s BESIPEM 
www.dopravnisnidane.cz a těšíme se na 
setkání s Vámi na příští Dopravní snídani ve 
Vašem kraji! Pořadatel Dopravních snídaní 
s BESIPEM. RSE Project s.r.o.

Lidé skutečně jezdí na kolech rádi. Napří-
klad v Praze přiznává téměř třicet procent 
dotázaných, že by na kole jezdili pravi-
delně, pokud by byly vytvořeny adekvátní 
podmínky – zmiňována je především 
bezpečnost cyklistů… Ano, bezpečnost 
cyklistů, to je často diskutované téma. 
Nakolik se zakládá na pravdě tradice, že 
jsou cyklisté v silničním provozu „ohrože-
ným druhem“? Odpověď naznačil evropský 
projekt REStARTS (jedním z partnerů byla 
Evropská komise). Pokud se jedná o počet 
usmrcených na ujetou miliardu kilometrů, 
nejbezpečnějším dopravním prostředkem 
jsou letadla (0,05 oběti), následují autobusy 
(0,4) a vlaky (0,6). Naopak nejhůře na tom 
jsou motocyklisté (108,9), před nimi chodci 
(54,2) a třetí od konce cyklisté (44,6). Zde je 
ovšem třeba dodat, že se jedná o statistický 
průměr. V místech, kde mají cyklisté k dis-
pozici odpovídající infrastrukturu, jezdí na 
bezpečných kolech a chovají se odpovědně k 
sobě i svému okolí, se dají očekávat výsledky 
výrazně příznivější. Pozitivní přínos zodpo-
vědné cyklistiky až dvacetkrát převažuje nad 

náklady spojenými s tragic-
kými nehodami cyklistů.

Prevence nade vše…
To, že by měli cyklisté jezdit 
na kolech, která jsou v 
řádném technickém stavu, 
a dodržovat příslušná usta-
novení pravidel silničního 
provozu, patří mezi noto-
ricky známé skutečnosti. 
Některá fakta však mohou 
být překvapivá. 

Cyklistická přilba proka-
zatelně chrání
Tak například pokud dojde k těžkému či 
dokonce smrtelnému zranění cyklisty, je 
ve 3/4 případů zasažena právě hlava či 
krk; přitom ve 2/3 případů by bylo možné 
následky kolize zmírnit, neboť zranění hlavy 
jsou na místech, jež mohou být chráněna 
přilbou. Cyklisté, kteří nenosí přilbu, tak 
podstupují 19x větší riziko úmrtí než ti, kte-
ří ji používají. Odborníci Centra výzkumu 

nehod Monashské univerzity v australském 
Melbourne došli v roce 2012 k poznatku, že 
k největšímu počtu kolizí či pádů z jízdního 
kola dochází při rychlostech 15-24 km/hod.  
Není to nijak nízká rychlost. V průměru od-
povídá volnému pádu hlavou na betonovou 
vozovku z výšky cca 2 metrů. Ani největší 
optimista si nedovolí tvrdit, že se takový pád 
obejde bez vážného zranění hlavy.

Pokračování ze str. 1

(S2) Navrhované řešení

(T1) Aktuální stav 

(T2) Navrhované řešení

(U1) Aktuální stav 

(U2) Navrhované řešení
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Ovšem ne všechny přilby ochrání. V každém 
případě je třeba pořídit si jen přilbu schvá-
leného typu. Dále pak je nutno si ji před 
koupí důkladně vyzkoušet, aby opravdu tzv. 
„padla“. Pozornost by měla být věnována pře-
devším velikosti a hmotnosti přilby, způsobu 
jejího upínání, kvalitě vnitřního polstrování. 
A lze doporučit zvolit takové její zabarvení, 
aby byl cyklista pro ostatní v provozu včas 
a dostatečně viditelný. 

Pro cyklisty je jedním z klíčových ustanovení 
Zákona o silničním provozu, že osoby mladší 
18 let jsou povinny za jízdy použít ochran-
nou přilbu. Ta musí být schváleného typu 
a jezdec na bicyklu ji musí mít nasazenou 
a samozřejmě řádně připevněnou na hlavě. 
Ovšem povinnost používat ochrannou přilbu 
platí i v řadě dalších států Evropské unie:
• Estonsko – povinně děti ve věku do 16 let
• Finsko – platí univerzální povinnost pro 
všechny 
• Chorvatsko – povinně pro děti ve věku do 
16 let 
• Litva – povinně pro děti ve věku do 18 let
• Lotyšsko – povinně pro děti ve věku do 
12 let
• Maďarsko – povinně mimo obec, a to při 
rychlosti převyšující 50 km/hod
• Malta – povinně pro děti ve věku do 10 let
• Portugalsko – jen pro kola s elektrickým 
pohonem
• Rakousko – povinně děti ve věku do 12 let
• Slovensko – povinně pro všechny při jízdě 
mimo obec, pro děti ve věku do 15 let i 
v obci
• Slovinsko – povinně pro děti do 15 let věku
• Španělsko – povinně v obci; není povin-
nost používat při jízdě do kopce či v horkém 
počasí 
• Švédsko – povinně pro děti ve věku do 15 
let

Dodržování uvedených pravidel není radno 
podceňovat. Zahraniční dopravní policisté 
dovedou být nekompromisní. A navíc v pří-
padě, že cyklista utrpí úraz a bude zjištěno, 
že neměl na hlavě přilbu, hrozí nebezpečí, že 

uhradí veškeré náklady spojené s následným 
léčením. Ty mohou dosahovat astronomic-
kých výšek. 

Cyklista a alkohol – fatální spojenectví
Pokud v loňském roce zavinil nehodu 
cyklista, bylo to téměř ve třetině případů 
s asistencí alkoholu v krvi. To je nejvíce ze 
všech skupin účastníků silničního provozu. 
S velkým odstupem následují řidiči mopedů 
(19,9 %) a chodci (15,7 %). Přitom z hlediska 
Zákona o silničním provozu je na cyklistu 
nahlíženo stejně přísně jako na řidiče.

Ano, jízda na kole pod vlivem alkoholu 
je velmi nebezpečná. Je to tím, že kromě 
obecně známých rizik spojených s požitím 
alkoholu a účastí v silničním provozu číhají 
na cyklisty ještě další, specifická nebezpečí:
• cyklisté musí při jízdě neustále udržovat 
rovnováhu,
• v případě pádu či kolize nejsou (prakticky) 
ničím chráněni,
• cyklisté jsou hůře viditelní pro ostatní – 
hlavně řidiče motorových vozidel,
• cyklisté pod vlivem alkoholu méně často 
používají přilbu a více při jízdě riskují,
• brzdná dráha jízdního kola je delší než u 
motorových vozidel, alkohol navíc prodlužu-
je reakční dobu cyklistů, v případě nebezpeč-
né situace často nestačí zastavit či výrazněji 
zpomalit. 

Nakolik jsou vlastně ohroženi cyklisté, 
kteří této zásady nedbají? S odpovědí přišli 
výzkumníci z Johns Hopkins University. 
Hladina alkoholu ve výši 0,8 promile zvyšuje 
riziko účasti řidiče automobilu na zaviněné 
dopravní nehodě zhruba 5x, u cyklisty až 20x 
– a navíc s jeho těžkým zraněním. Po jednom 
malém pivu (tj. při hladině alkoholu v krvi 
ve výši 0,2 promile) je cyklista vystaven až 
šestkrát většímu riziku účasti v dopravní 
nehodě se zraněním.

Při holdování cykloturistice v zahraničí se 
rozhodně nevyplácí spoléhat na toleranci 
policistů. Ba spíše naopak:
• Ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Itálii, 

Švýcarsku, Chorvatsku, Nizozemsku, Lu-
cembursku a Belgii je na cyklistu pohlíženo 
jako na řidiče motorového vozidla, může být 
tedy stejně pokutován (bodový systém na něj 
ovšem nebude aplikován). 
• Ve skandinávských státech (vč. Dánska), 
Velké Británii a Irsku (nově i v Maďarsku) 
není pro cyklisty stanoven oficiální limit 
alkoholu v krvi, nicméně pokud policista 
usoudí, že jezdec na kole je pod vlivem 
alkoholu do té míry, že není schopen řídit 
bicykl, pokutě neunikne. V Polsku nesmí mít 
cyklista v krvi více než 0,2 promile. 
• Na Slovensku a v Estonsku platí podobná 
pravidla jako u nás. 
• V Rakousku je maximální přípustná míra 
alkoholu v krvi cyklisty 0,8 promile, 
• V Německu je bicyklista považován za 
absolutně neschopného jízdy při hladině 1,6 
promile. 

V každém případě se vyplatí být i v zemích 
s určitou tolerancí alkoholu při řízení velmi 
opatrný (uvedené hranice navíc platí pouze 
pro případ běžné silniční kontroly, pokud 
by došlo k nehodě, je posuzování, zda byl či 
nebyl cyklista pod vlivem alkoholu, výrazně 
přísnější). Policisté dovedou být nekompro-
misní, pokuty vysoké – např. v Irsku až 2 000 
eur, v Rakousku až 800 eur.  

Vidět… a být viděn!
Ostatní účastníci silničního provozu mohou 
cyklisty snadno přehlédnout. Přitom jezdci 
na bicyklech nejsou v případě kolize praktic-
ky vůbec chráněni. Je tedy především v jejich 
zájmu udělat vše pro to, aby byli ostatními 
zaregistrováni včas. To platí nejen na po-
zemních komunikacích, ale i na horských či 
vinných stezkách. Vždyť i kolize s chodcem 
může pro oba skončit s vážnými následky.

Cyklisté by měli permanentně dbát na svou 
viditelnost, tedy i za dne. Lze proto dopo-
ručit používat oblečení a přilby ve výraz-
ných barvách, resp. alespoň vhodné pestře 
zbarvené doplňky. Vhodnou kombinací 
fluorescenčních a reflexních materiálů zajistí 
svou viditelnost pro ostatní za denního světla 
i za tmy.

A když už jsme u těch fluorescenčních 
a reflexních barev… Fluorescenční barvy, 
zpravidla jasně žlutá, oranžová či zelená, zvy-
šují viditelnost za denního světla a dále pak 
za svítání a soumraku. Za tmy však tuto svou 
výhodu ztrácejí. Naopak reflexní materiály 
tím, že odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět 
ke zdroji až na vzdálenost 200 metrů, vý-
razně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené 
viditelnosti. Samo výrazně zbarvené oble-
čení, bez reflexních prvků, cyklistu za tmy 
neochrání. Za nejlepší je tak třeba považovat 
kombinaci obou materiálů. Při jízdě za tmy 
pak cyklistu nejlépe zviditelní bezvadný stav 
osvětlení jízdního kola a oblečená reflexní 
vesta.  

(U2) Navrhované řešení
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Cyklisté mohou utrpět úraz nejen na silnici
V loňském roce zemřelo na českých silnicích 
57 cyklistů, dalších 433 při nehodě utr-
pělo těžké zranění. Nehody se cyklistům 
nevyhýbají ani při jízdě mimo pozemní 
komunikace. Během loňské letní sezony 
zasahovala Horská služba téměř 700x pří 
vážných úrazech cyklistů a koloběžkářů. 
Bohužel však jeden z nich za svou neopa-
trnost zaplatil životem. „Naše asistence u 
vážných nehod cyklistů jsou častější, než se 
všeobecně soudí. Zejména o prázdninách se 
v našich horách setkáváme s cyklisty, kteří 
jako by stále zapomínali, že při neopatrné 
jízdě jim hrozí riziko vážného úrazu. Navíc 
nejednou opomíjejí nutnou prevenci v 
podobě ochranné přilby. Svou negativní roli 
v častých případech sehrává i posilnění alko-
holem,“ uvádí Jiří Brožek, náčelník Horské 

služby ČR.
Mnozí cykloturisté letos při svých vyjížď-
kách nejen po horách, ale i v řadě našich 
měst narazí na cyklohlídky, jež budou 
v rámci pátého ročníku společného projektu 
Týmu silniční bezpečnosti a Horské služby 
nazvaného „Na kole jen s přilbou“ připrave-
ny zodpovědět na dotazy spojené s bezpeč-
ností cyklistů. Na jejich stanovišti si mohou 
všichni projíždějící odpočinout a současně 
se dozvědět důležité informace o tom, jak 
pečovat o řádný stav jízdního kola, jaká je 
jeho povinná výbava, jak být viditelný pro 
ostatní, jaká pravidla chování dodržovat 
i mimo pozemní komunikace, a to včetně 
jakési cykloturistické etikety, jak je to s po-
žíváním alkoholu a rizikem vzniku zranění 
při jízdě na kole. Ale především se mohou 
dozvědět řadu cenných informací o cyklis-

tických přilbách, pravidlech jejich správného 
používání a jejich potenciálu zabránit vzniku 
vážného zranění hlavy v případě kolize či 
pádu z bicyklu.

Zbývá odpovědět na úvodní otázku. Jízda na 
bicyklu má své kouzlo. Navíc nejen v roz-
sáhlejších městských aglomeracích může být 
rozumnou alternativou používání motoro-
vých vozidel – volbou ekonomickou, šetrnou 
k životnímu prostředí, zdraví prospěšnou, 
mnohdy významně šetřící čas. „Záleží na 
vzájemné ohleduplnosti cyklistů a ostatních 
účastníků silničního provozu, nakolik budou 
ti, co usedají za řídítka jízdních kol v bezpečí. 
Zkušenost z kulturně vyspělých evropských 
států napovídá, že silnice mohou být bezpečné 
pro všechny,“ uzavírá Roman Budský z Týmu 
silniční bezpečnosti.

V posledním 
období se kolem 
silnic objevují 
nově vysázené 
aleje stromů. 
Aktivní činnost 
neziskových 
organizací a 
orgánů ochrany 
přírody a kra-
jiny a rozsáhlá 
medializace vy-

zývající k záchraně a obnově alejí nezůstala bez 
odezvy. Aleje se všem líbí, vždy se vysazovaly, 
tak proč ne teď. Zcela nepochopitelný je pasivní 
postoj ministerstva dopravy, které rezignovalo 
na bezpečnost silničního provozu. Vše však 
má svůj vývoj a není na škodu si připomenout, 
alespoň ve stručnosti, jak se názory, předpisy 
a nařízení na vegetační doprovod kolem silnic 
vyvíjely. 

Strom provází cesty člověka odnepaměti. Po 
velmi dlouhou dobu bylo potřeba zeleň kolem 
cest odstraňovat. Nejdříve proto, aby se udržela 
jejich průchodnost. Později nabyla na důležitos-
ti bezpečnostní rizika a zeleň byla odstraňována 
i z důvodu zajištění bezpečnosti cestujících. 
Odstraňování překážek – kamení, stromů, 
křovin – se nazývalo staročesky cěstění, tj. 
čištění. Odtud se odvozuje i slovo cěsta, později 
cesta. To, že tato činnost byla velmi důležitá, lze 
doložit zněním různých nařízení a předpisů, 
které se jako historické dokumenty zachovaly. 
Například roku 1361 bylo v Čechách nařízeno 
všem vrchnostem vyklestit křoviny a stromy po 
obou stranách zemských stezek na vzdálenost 
„co by dohodil kamenem obepjatým prsty“.  
Usnesením sněmů v letech 1541, 1557 a 1559 
bylo nařízeno vymýtit lesy po obou stranách 
silnic na vzdálenost jednoho až půldruhého 
provazce (lesní provazec = 32 m). V 17. století 
byla vzdálenost vymezena slovy: „jak dalece by 
ranou z pistole dosáhnouti, aneb vůz se šesti 
koni volně obrátiti se mohl“. Tyto příkazy a na-

řízení byly namířeny proti pobertům a lapkům, 
kteří okrádali cestující.   

Vegetace kolem cest se začala záměrně vysa-
zovat mnohem později.  Zmínky o ovocných 
stromech u cest jsou u nás zachovány již z 
doby Karla IV., ale výsadba v té době byla spíše 
výjimkou než pravidlem.  Za vlády Karla VI. 
(18. století) nastává rozmach budování silnic. 
Začíná se s výstavbou státních (císařských) 
silnic z důvodů vojenských, lepší správy země 
a především z důvodu zrychlení hospodářského 
vývoje. K silnicím jíž byly vysazovány stromy, 
protože v nařízení panovníka z r. 1740, se říká, 
že užitek ze stromořadí je oprávněna ponechat 
si vrchnost sousedící se silnicí. Současně však 
byla povinna dbát o jeho dobrý stav a vzhled, 
provádět nové výsadby a kácet stromy. 

Další rozmach výsadeb stromů nastal za vlády 
Marie Terezie a souvisel s dalším budováním 
silniční sítě. Za její vlády byla přípisem z r. 1752 
stanovena povinnost vysazovat stromy u všech 
nových silnic, a to z důvodů hospodářských 
(dřevo), estetických, orientačních a bezpeč-
nostních. Na druhou stranu byla stanovena i 
povinnost stromy kácet. V Tereziánském pa-
tentu z roku 1778 se např. uvádí: „Jestliže blízko 
silnice stojící stromy a keře vrhajícím stínem 
překážejí jejímu vyschnutí, nařizujeme a každé-
mu k zachování ukládáme, aby ve vzdálenosti 
2 sáhů (3,8 m) od patníků nebo hrany silnice 
nově se nevsadil žádný strom, veškeré pak nyní 
v této vzdálenosti stojící stromy, vyjma stromy 
ovocné, aby byly ihned poraženy a odstraněny“.

Konkurenčním zákonem z r. 1864 byly veškeré 
silnice rozděleny na silnice státní (erární) 
a silnice ostatní veřejné, které se členily na 
zemské, okresní a obecné. Státní silnice budoval 
a udržoval stát, výstavba a péče o ostatní silnice 
byla předána jednotlivým zemím, okresům 
a obcím. Se zelení to však bylo složitější. Např. 
v zákoně pro království České z r. 1866 se uvádí: 
„Na všech zemských silnicích má každá politic-

ká obec na svém území obstarávati vysazování 
stromořadí. Totéž se má díti na okresních 
silnicích“. 

Povinnost vysazovat stromy byla tedy v 
průběhu staletí zakotvená v nepřeberné řadě 
předpisů. Za pozornost však stojí, že vysazovat 
a starat se měla vrchnost, později obvykle obce 
nebo majitel sousedního pozemku. Nikoliv 
tedy vlastník silnice. Vyvolávalo to celou řadu 
problémů, nevyjasněnost vlastnických vztahů 
a nechuť dostát povinnostem stanovenými 
předpisy znamenalo, že výsadby kolem silnic 
v mnoha případech, ani v minulosti, neměly 
na růžích ustláno. Např. V.  Čadek ve své knize 
z roku 1910 uvádí: „Ohledně osazování samého 
praví zákon, že dotyčná obec neb majitel, 
skrze jejichž katastr silniční trať vede, jsou 
povinni stromořadí vysazovati a je v dobrém 
stavu udržovati. Osazení takové praktikuje se 
různě, ale skoro vždy tak, aby bylo nejlacinější. 
Stromořadí tato se stala jen věcným břemenem 
obcí neb majetníků. Jsou případy, kdy na jedné 
a téže silnici sází se 20 i 50 let rok co rok, ale 
silničního stromořadí tu není a nebude snad ni-
kdy, alespoň ne potud, pokud se mu nedostane 
aspoň takové práce a ošetření, jako té nejbídněj-
ší brázdě zemáků.“ 

I přesto všechno tereziánská a josefínská doba 
položily základy plánovité výstavbě silnic 
a s ní také výsadby alejí. Na výsadby alejí u cest 
navazovaly aleje okrasných stromů vedoucí k 
pánským sídlům. Sedláci zase vysazovali aleje 
ovocných stromů. Výsadby pokračovaly, alejemi 
byla propojena krajina a dostala tak vzhled, na 
který jsme byli zvyklí a který postupně mizel 
a i nadále mizí. 

Důležitým mezníkem ve vývoji silnic byl vyná-
lez automobilu r. 1886. S jeho nástupem se zača-
ly měnit názory na konstrukci, šířku vozovky, 
bezpečnostní a dopravní zařízení, trasování, ale 
i výsadbu. Slibný rozvoj přerušila první světová 
válka. Stavebně-technický stav silnic se zhoršil 

Strom jako doprovod pozemních komunikací a jeho postavení v předpisech.

Ing. Daniela Švédová
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a péče o aleje byla mizivá. Situaci komplikovala 
počínající elektrifikace země, při které byly 
mrzačeny celé aleje. Hromadné kácení stromů 
v okolí zemědělských pozemků měla na „svědo-
mí“ také pozemková reforma první republiky.

Výsadby stromů však probíhaly nadále a důvo-
dy, proč se tak má dít, jsou popsány ve Výnosu 
Ministerstva veřejných prací z r. 1924: „Stro-
mořadí při veřejných silnicích a cestách jest 
důležitým orientačním prostředkem k označení 
směru silnic a cest za doby noční, při vánicích 
sněhových, při záplavách apod. a bezpečnost-
ním opatřením na silnici, které chrání povozy 
a chodce na vysokých hrázích podél rybníků, 
potoků, řek a roklí před sjetím, respektive před 
pádem. Při novostavbách a rekonstrukcích 
silnic budiž pamatováno na vysázení stromo-
řadí na pozemku silničním buď na banketech 
(krajnice), je-li silnice širší v koruně než 6 m, 
neb na pruhu pozemku za příkopem, je-li 
silnice užší. Je potřeba si položit otázku, kolik 
z těchto důvodů platí v dnešní době.  

Špatný stav silnic a stoupající počet automobilů 
vedl k rozhodnutí, že zákonem č. 116/1927 Sb. 
byl zřízen státní silniční fond, z něhož se posky-
tovaly finanční prostředky nejenom na úpravu 
silnic, ale i na výsadby ovocných stromů. 
V menším rozsahu byly sázeny okrasné stromy. 
Nové stromy často nahrazovaly výpadky vznik-
lé po katastrofálně tuhé zimě 1928/1929, kdy 
zmrzly stovky km ovocných stromů. Z důvodu 
potřeby rozsáhlé obnovy silničních ovocných 
alejí, jako významného zdroje ovoce, vydává 
v r. 1932 ministerstvo zemědělství knihu K. 
Kamenického „Ovocná a okrasná stromořadí“. 
Autor v ní vyzývá ovocnářské a zahradnické 
techniky, aby svými pokyny přispěli k zakládání 
silničních stromořadí, neboť: „Silniční techni-
kové (stavební inženýři, cestmistři) i orgánové 
dozorčí zpravidla postrádají dostatečných 
zkušeností o nárocích a požadavcích stromů, 
vysazovaných do silničních alejí, ba někdy se 
ani o stromořadí nezajímají, považujíce jedině 
stavbu a udržování silnice za svůj úkol“. Ka-
menický již v té době upozorňoval, že výsadba 
ovocných stromů podél všech silnic není 
možná ani účelná a výsadbu stromů, s ohledem 
na bezpečnost a rychlost jízdy motorových 
vozidel, trvanlivost vozovky a nároky dřevin, 
doporučoval za příkop. Na krajnici se, bohužel, 
vysazovalo poměrně dlouho, i když se vzrůs-
tajícím automobilizmem, změnou technologie 
zakládání silnic a i změnou údržby bylo jasné, 
že podmínky pro růst stromu v krajnici nejsou 
dobré. Bylo tím založeno na pozdější problémy 
při provozu, rekonstrukci i údržbě pozemních 
komunikací.
 
Významná změna v organizaci silničního 
hospodářství nastala po roce 1948. Zákonem 
č. 147/1949 Sb., byly zestátněny veřejné silnice. 
Stát převzal do své správy jak silnice, tak příslu-
šenství i součástí silnic. Za součást silnice bylo 
považováno také silniční stromoví. U krajských 
správ silnic byla v r. 1949 zřízena samostatná 
funkce pomolog, o rok později byla tato funkce 

nazvána silniční sadovník, protože měl pečovat 
o veškerý vegetační doprovod silnic, nejenom o 
ovocné stromy. Výsadba ovocných stromů však 
byla preferována. Sázely se všude, bez ohledu 
na půdní a klimatické podmínky. Po zestátnění 
silnic se správa silnic stala jedním z největších 
pěstitelů ovoce v naší republice. Utržené peníze 
z prodeje ovoce byly zpětně vkládány do oprav 
a údržby komunikací. 

Nutnost nového přístupu k výsadbám se 
odrazila až v ČSN 73 6101 Projektování silnic 
z roku 1957. Neumožňovala již sázet stromy na 
krajnici, ale pouze za příkopem nebo rigolem 
v nejmenší vzdálenosti 2,5 m od hrany silniční 
koruny a u silnic vyšších kategorií nedopor-
učovala vysazování pravidelných stromořadí, 
zvláště ne z ovocných stromů. Norma tak reago-
vala na názory odborníků, kteří doporučovali 
výsadbu ovocných stromů jenom u komunikací 
s nízkou intenzitou silničního provozu a v ob-
lastech, které jsou pro pěstování ovoce vhodné. 
I u okrasných stromů již v této době prosazovali 
skupinovou výsadbu, a to i v rovině.  

Naproti tomu zákon č. 135/1961 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích (PK) ještě 
preferoval výsadbu ovocných stromů. Nabádal 
tak pokračovat v tradici padesátých let. Při 
výsadbách se mělo dbát, aby nebyla ohrožována 
bezpečnost silničního provozu nebo neúměrně 
ztíženo použití silničních pozemků k účelům 
správy silnic, k umísťování nadzemních a pod-
zemních vedení všeho druhu ani k obhospoda-
řování sousedních zemědělských pozemků. 

Prováděcí vyhláška č. 136/1961 Sb. k tomuto 
zákonu také preferovala výsadbu ovocných 
stromů, ale umožňovala odevzdání „ovocného 
stromoví“ do užívání zemědělským závodům. 
Byla to reakce na skutečnost, že po kolektivi-
zaci zemědělství a zakládání velkoplošných 
ovocných sadů, se silničářům starost o ovocné 
stromy a sklizeň ovoce již přestala ekonomicky 
vyplácet. Vyhláška neumožňovala výsadbu na 
krajnici, ale pouze na silničním pomocném 
pozemku.

Na rostoucí automobilový provoz a zvyšující 
se počet dopravních nehod reagovala  novela 
zákona o PK č. 27/1984, kde je již z § 14 vy-
nechána možnost využití silničních pomoc-
ných pozemků k umísťování nadzemních a 
podzemních vedení všeho druhu a v § 20 se 
objevuje termín pevná překážka, mezi které 
byly zařazeny i stromy. Byl to významný zvrat 
v přístupu k alejím v naší legislativě dodnes 
vzbuzující emoce a odpor. 

V prováděcí vyhlášce č. 35/1984 bylo § 21 
vyjmenováno, co jsou pevné překážky a byly 
stanoveny lhůty k jejich odstranění. Pevnými 
překážkami se rozuměly odrazníky, betonové 
sloupky, sloupy nadzemního vedení, stro-
moví, poutače všeho druhu a další předměty 
a zařízení pevně spojené se zemí zabudované ve 
vozovce a na krajnici. Předměty tvořící pevnou 
překážku, umístěné na vozovce a na krajnicích 

silnic nebo místních komunikací v době před 
účinností této vyhlášky, měly být odstraněny v 
těchto lhůtách:
a) u silnic I. třídy budovaných jako rychlostní 
komunikace do 30. 6. 1986,
b) u silnic I. a II. třídy do 31. 12. 1986,
c) u silnic III. třídy a u místních komunikací I. 
a II. třídy do 31. 12. 1990.

Na základě této vyhlášky byly vykáceny stromy 
rostoucí ve vozovce, ale stromy rostoucí na kraj-
nici byly vykáceny jenom částečně a v mnoha 
případech rostou na krajnici dodnes. Kácení 
stromů nebylo nikdy populární a obvykle byly 
stromy káceny v případech, kdy k zákonnému 
důvodu, tj. povinnosti odstranit strom jako pev-
nou překážku, přibyl ještě důvod další (špatný 
stav stromů, překážka údržby, rekonstrukce sil-
nice, zvýšený počet dopravních nehod). Silniční 
správci raději požádali o výjimku, kterou tento 
zákon umožňoval. 

Povinnost odstranit strom jako pevnou 
překážku byla v té době v rozporu s vyhláš-
kou Ministerstva kultury ČSR č. 142/1980 
Sb., kterou se stanovily povinnosti o ochraně 
stromů rostoucích mimo les a o postupu při 
výjimečném povolování jejich kácení. Spor se 
ještě více vyhrotil přijetím zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny a je dodnes živý.

V současné době pravidla ve vztahu vegetační 
doprovod a silnice stanovuje zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 
104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí 
a ČSN 73 61 01 Projektování silnic a dálnic. 
Tyto předpisy však naráží na zájmy zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, která ve věcech 
kácení a ochrany stromů nahradila vyhlášku 
č. 395/1992 Sb.  

V zákonu o PK se silniční vegetace týká § 15 
zákona, podle kterého silniční vegetace na 
silničních pomocných pozemcích a na jiných 
vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, 
silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožo-
vat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo 
neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k 
účelům údržby těchto komunikací nebo neú-
měrně ztěžovat obhospodařování sousedních 
pozemků.

Kácení zeleně se týká § 15 odstavec 2, podle 
kterého na návrh Policie České republiky nebo 
po projednání s ní nebo na návrh silničního 
správního úřadu nebo po projednání s ním je 
vlastník dálnice, silnice a místní komunikace 
oprávněn v souladu se zvláštními předpisy*) 
kácet dřeviny na silničních pozemcích.
*)   § 8 odst. 2 a 4, § 46 a násl. zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů

Pevné překážky se týká § 29, podle kterého na 
vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích 
dálnice, silnice a místní komunikace mohou být 
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umístěny pouze dopravní značky a zařízení kro-
mě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty 
tvoří pevnou překážku. Tvoří-li pevnou překáž-
ku strom, postupuje se podle ustanovení § 15.

Až do 1. 12. 2009 měl silniční správce, v pří-
padech které byly v souladu se zněním zákona 
o PK, právo kácet dřeviny na základě oznámení 
podaného 15 dní předem příslušnému orgánu 
ochrany přírody a krajiny. Jednalo se o kácení 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, § 8, odst. 2, tj. o kácení při výkonu 
oprávnění podle zvláštních předpisů. Po novele 
zákona o ochraně přírody a krajiny č. 349/2009, 
která vstoupila v platnost 1. 12. 2009, byla tato 
možnost silničním správcům odebrána. Obecný 
text „při výkonu oprávnění podle zvláštních 
předpisů“, který mohl využít každý subjekt 
mající ve svém speciálním zákonu stanovenou 
povinnost kácet dřeviny, byl nahrazen konkrét-
ním. Kácet dřeviny bylo umožněno pouze pro 
údržbu břehových porostů prováděných při 
správě vodních toků a k odstraňování dřevin 
v ochranném pásmu zařízení elektrizační 
a plynárenské soustavy. Zajímavé na tomto 
přístupu je, že touto změnou bylo kácení dřevin 
pro ochranu majetku povoleno, ale kácení pro 
ochranu života lidí se zpřísnilo. 

Zákon o PK odkazuje dále na § 8 odst. 4 zákona 
č. 114/1992 Sb., podle kterého lze kácet dřeviny, 
je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně 
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda 
značného rozsahu. Tato možnost se však vzta-
huje pouze na dřeviny, které hrozí rozlomením 
nebo pádem na vozovku. V žádném případě 
se nevztahuje na stromy na krajnici, nebo na 
další stromy, které rostou v místech, kde je 
vysoké riziko střetu s vozidlem při dopravních 
nehodách.

Rovněž poslední odkaz na § 46 zák. č. 114/1992 
Sb., tykající se památních stromů, neopravňuje 
silničního správce kácet. Zákon o PK tak ve věci 
kácení nepomáhá a k ničemu neopravňuje.

Další novinkou v novele 349/2009 bylo 
doplnění § 8 odst. 1., podle kterého může 
orgán ochrany přírody vydat povolení ke 
kácení na silničních pozemcích jen po dohodě 
se silničním správním úřadem. Tento exces 
v našem právním systému způsobuje v praxi 
problémy a zcela určitě není vždy dodržován. Je 
to totéž, jako kdyby pro povolení kácet stromy 
na školních pozemcích byla nutná dohoda 
s ministerstvem školství. Pro obě změny shodně 
platí, že se jedná o nerovné postavení subjektů 
před zákonem. 

Novelou č. 349/2009 se situace silničních 
správců zkomplikovala. Zákon o PK a zákon 
o ochraně přírody a krajiny na sebe ve věci 
kácení dřevin nenavazují a přináší to celou 
řadu problémů. Silniční správce má zákonem 
o PK stanovenou povinnost, ale splnit ji mu 
nedovoluje zákon o ochraně přírody a krajiny. 
Jestliže podle zákona o PK stromy na krajnici 
být nemůžou, měl by je silniční správce pokácet, 

protože současné platné znění zákona o PK vý-
jimky neumožňuje. Žádost o povolení ke kácení 
dřevin se silniční správci ani neodvažují podat 
z obav o medializaci hraničící s kriminalizací.  
Jedinou pozitivní změnou novely č. 349/2009 
byla možnost kácení dřevin do obvodu kmene 
do 80 cm ve 
výšce 130 cm 
nad zemí bez 
povolení.

Následně byla 
přijata vyhláš-
ka č. 189/2013 
Sb., o ochraně 
dřevin a 
povolová-
ní jejich 
kácení, která 
nahradila § 
8 vyhlášky č. 
395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb. Nejenom že se neodstranily 
rozpory mezi zákony, ale situace se pro silniční 
správce podstatně zhoršila. Nově např. lze poká-
cet souvislé porosty stromů do obvodu 80 cm ve 
výšce 130 cm nad zemí pouze do 40 m2. Dříve 
se plošné omezení týkalo pouze keřů. Nelze tak 
bez povolení odstraňovat nálety stromů rostou-
cí na nevhodných místech a provádět výchovné 
probírky mladších porostů. Při zajišťování 
průjezdního profilu komunikací můžou silniční 
správci narazit na § 2 vyhlášky č. 189/2013 
Sb., který se týká nedovolených zásahů dřevin. 
Rovněž se zpřísnila ochrana stromořadí, takže 
kácení, byť jednoho stromu, ve stromořadí je 
velmi komplikované.

Negativním důsledkem změn není jenom 
administrativně náročné povolovací řízení, 
ale i ukládání náhradní výsadby za pokácené 
stromy, např. i za nálety rostoucí na nevhod-
ných místech. Problém náhradních výsadeb je 
také v tom, že u silnice obvykle nebývá dostatek 
prostoru, aby byl strom vysázen ve vzdálenosti 
odpovídající ČSN 73 6101. Vysazováno je buď 
příliš blízko (bezpečnostní riziko do budoucna), 
nebo na cizích pozemcích a finanční prostřed-
ky určené na údržbu silnic jsou tak vyváděny 
jinam.

Důležitým předpisem, který limituje výsadbu 
zeleně, je ČSN 73 6101 Projektování silnic 
a dálnic. Tato norma platí pro projektování 
silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových 
komunikací ve volné krajině, a to pro přeložky 
a rekonstrukce spojené s přestavbou zemního 
tělesa. Neplatí pro polní cesty. Platí i pro nové 
výsadby na stávajících komunikacích. Zásady 
vegetačních úprav a některé limitující vzdále-
nosti jsou uvedeny v článku 13.7. 
Ve znění ČSN 73 6101, které platilo do října 
2004, byla stanovena vzdálenost kmene stromu 
od hrany koruny silnice na 4,5 m. Podle 
současného platného znění musí být vzdále-
nost kmene stromu nových výsadeb od okraje 
zpevnění taková, aby strom netvořil pevnou 

překážku. Vzdálenost pevné překážky bez 
osazení svodidla je daná grafem na obr. č. 18 v 
čl. 13.1.2.2.12 normy.

Vzdálenost pevné překážky
U dálnic a rychlostních silnic se uvažuje rozho-

dující vzdálenost z2max. U silnic je rozhodující 
vzdálenost z1max a je ji možné redukovat až na 
50% při nízké intenzitě provozu.

Z grafu vyplývá, že vzdálenosti jsou určeny 
jinak pro silnice a jinak pro dálnice a rychlostní 
silnice. Např. vzdálenost kmene stromu od 
okraje zpevnění je v rovině pro dálnice 10 m, 
pro silnice 5 m. 

Důvodem snahy sázet stromy ve větší vzdále-
nosti než dříve je zvyšující se intenzita dopravy 
a hrozivé statistiky dopravních nehod. Strom 
sice bývá příčinou dopravní nehody spíše 
výjimečně, ale je velmi často příčinou, proč 
dopravní nehody končí smrtí nebo vážnými 
zraněními. 

Na znění předpisů uvedených v tomto pří-
spěvku lze dokumentovat změny v přístupu ve 
vztahu silnice – strom. Dá se říct, že histo-
rie svým způsobem pomyslně opsala kruh. 
Strom se v průběhu času dostal z pozice prvku 
nežádoucího přes prvek požadovaný opět do 
role prvku téměř nežádaného, a pokud ano, tak 
pouze za dodržení určitých principů. Důvodem 
byla a je bezpečnost provozu, i když bezpečnost 
před několika staletími představovala něco 
zcela jiného než je bezpečnost dnes. Důležité je 
také uvědomit si, že silnice byla vždy to hlavní, 
strom její doprovod a silnice se v historii nikdy 
nepodřizovala potřebám stromu. Pokud se 
pořadí obrátí a strom bude to hlavní, tak je to 
cesta do slepé uličky. Nadřadit význam stromu 
nad význam a potřeby komunikace lze pouze 
výjimečně, např. pokud by se jednalo o histo-
rickou alej tvořící součást širšího architektonic-
kého řešení. Vždy se však musí přihlédnout k 
technickým parametrům komunikace, intenzitě 
provozu, zda strom roste na krajnici čí za příko-
pem, vyhodnotit rizika týkající se bezpečnosti 
provozu, atd. Nelze přihlížet jenom k potřebám 
ochrany přírody a krajiny.  

V Praze dne 14. 11. 2015 
Vypracovala: Ing. Daniela Švédová
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Pokročilý mobilní simulátor nákladního vozidla
Silniční provoz se stále mění a vyvíjí. Dnes je takový, 
jaký je, což má své klady i zápory. Můžeme disku-
tovat o tom, která strana mince převládá. Ale určitě 
se shodneme, že učinit ze silnic místo, na kterém se 
budeme cítit bezpečně, se nám stále nedaří. A asi 
nebude daleko od pravdy ani tvrzení, že podstatnou 
měrou přispívají k tomuto faktu i mnozí účastníci 
svým chováním v silničním provozu.
Řidič je jen jedním z nich, ale jeho chování a schop-
nosti jsou pro vznik nehod a potažmo hmotné škody, 
zranění nebo dokonce úmrtí mnohem zásadnější než 
například schopnosti chodce. Na vzdělávání řidičů, 
nejen těch profesionálních, se dlouhodobě zaměřuje 
Akademie dopravního vzdělávání společnosti DE-
KRA CZ. A právě ta může nyní nabídnout pro výcvik 
profesionálních řidičů i pokročilý mobilní simulátor 
nákladního vozidla.
Díky němu je možné doplnit výcvik řidičů v reálných vozidlech 
o výcvik ve virtuálním prostředí. To s sebou přináší především řadu 
výhod a nových možností. Umět zvládat situace prasklé pneumati-
ky, nefunkčních brzd, agresivních řidičů okolních vozidel, nepozor-

ných chodců nebo nepředvídatelných cyklistů pohybujících se po 
silnici, by mělo patřit k výbavě každého profesionálního řidiče. A to 
všechno při různých povětrnostních podmínkách a všech denních 
dobách. Nejen k tomu všemu slouží právě řidičský simulátor. A tím 
samozřejmě zdaleka nekončí všechny možnosti, které nabízí. Díky 
virtuálnímu prostředí je možné vytvoření výcviku přesně podle 

přání zákaz-
níka. Jinými 
slovy přesně 
podle toho, 
v čem se mají 
konkrétní řidi-
či zdokonalit, 
nebo co si mají 
vyzkoušet. 
Počítá se i s 
využitím 
simulátoru 
pro výcvik 

žáků autoškol, kteří jsou žadateli řidičského oprávnění C, C+E nebo 
D. Kde jinde si žák může vyzkoušet najíždění na kruhový objezd 
s libovolnou hustotou provozu, odbočování na městské řízené kři-
žovatce bez strachu z kolize nebo například couvání bez přihlížení 
zkušených kolegů. Nemluvě samozřejmě o krizových situacích.
Speciální kategorií využití simulátoru je pak výcvik řidičů hasič-

ských vozidel. Není tajemstvím, že řidiči využívající při výkonu 
své služby modré majáky, nemůžou tento režim jízdy v reálném 
provozu prakticky legálně nacvičit. Proto i zde se nabízí využití 
simulátoru jako řešení.
Jak vlastní simulátor, který provozuje společnost DEKRA CZ, 

funguje? Ve speciálním návěsu je v prostřední části 
umístěna kabina tahače MAN, která je k rámu 
návěsu přichycena hydraulickou plošinou složenou 
ze šesti hydraulických pístů. Tato plošina umož-
ňuje pohyb celé kabiny se zachováním všech šesti 
stupňů volnosti. Kabina tahače je dále vybavena 
projekčními plátny, které nahradily čelní a boční 
skla, a pro které je pomocí celkem osmi projektorů 
zajišťována zadní projekce virtuálního prostředí. 
Oba tyto systémy jsou řízeny výkonnými počí-
tači, jejichž synchronizaci zabezpečuje software 
vyvinutý Ústavem dopravních prostředků Fakulty 
dopravní ČVUT v Praze. Účelem je pak vytvoření 
prostředí, ve kterém se řidič bude chovat co nejpři-
rozeněji. K tomu má pomoct právě pohyb kabiny, 
který je řízen naprogramovaným modelem. Ten vy-
chází ze skutečných naměřených hodnot z jízdních 
zkoušek a je pouze upraven pro opravdovější pocit.

Jistě se najdou lidé, kteří budou význam takového zařízení a výcviku 
zpochybňovat a konfrontovat ho s realitou, která je virtuálnímu 
světu vzdále-
ná. Je nutné si 
však uvědomit, 
že simulátor 
rozhodně nemá 
za cíl konkuro-
vat výcviku ve 
vozidlech (ať už 
v provozu nebo 
na plochách po-
lygonů). Naopak 
je jeho cílem 
tento výcvik do-
plnit o to, co v reálném prostředí nacvičit nejde. Ať už z finančních, 
časových nebo etických důvodů. Zkuste si představit, že budete 
převracet cisternu, pouštět do dráhy vozidla živá zvířata či dokonce 
lidi, nebo předvádět srážku s vlakem po vjetí kamionu na železniční 
přejezd. K tomu všemu a mnohému dalšímu může sloužit právě 
pokročilý mobilní simulátor.

NOVINKY ZE 
SVĚTA DOPRAVY
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Partneři čtvrtého ročníku Dopravní snídaně

Pohybujeme se v reklamní branži přes 15 let. Máme za sebou televizní dokumenty, korporátní 
profily, televizní reklamy. Rozsáhlé multimediální projekty. Weby. Grafiku. Typografii. Tiskoviny. 
Reklamní kampaně. 
Jsme nespoutaní, když tvoříme. Pečliví, když realizujeme. Spokojení, když dokážeme splnit 
náročné požadavky našich zákazníků.
www.echopix.cz
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TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA POUŽITÍ 
PROSTŘEDKŮ „FONDU ZÁBRANY ŠKOD ČESKÉ 

KANCELÁŘE POJISTITELŮ“.

GENERÁLNÍ PARTNER

LOGO S PÍSMENY
Při šířce loga Generali nad 50 mm.


