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Celý květen letošního roku probíhala kampaň 
BESIPu pod názvem: „Máme se rádi, aneb, 
mysli jinak…“ Šlo o to, připomenout si, že by 
se řidiči k sobě měli chovat slušně. A nejen 
řidiči. Sobecké a bezohledné jednání na 
silnicích nás totiž všechny ohrožuje. Jenže, co 
když vidíme třísku v oku druhého a břevna 

v oku svém si nevšimneme? 
Mysleme tedy raději dopředu na 
pravidlo šťastného návratu! 

Jde o to, aby heslo „Máme se 
rádi“ platilo na našich cestách 
i v dalších měsících, a nejen 
v květnu. V případě řidičů pak 
jde v přeneseném smyslu hlavně 
o smířlivost a ohleduplnost. 
Možná dvojnásobně bychom na 
to měli myslet při našich prázd-
ninových výletech. Aby se pro 
nás dovolená a výpravy za očeká-

vanými letními zážitky nestaly neočekávanou 
noční můrou. Vždyť někdy stačí tak málo, 
jen desetina sekundy nepozornosti, zbytečný 
spěch, podcenění únavy a krásné chvíle se 
promění v něco, na co bychom rádi po zbytek 
života zapomněli. Čas ale vrátit nelze.
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Otázka: Kdy a proč jste se začal zajímat o 
dopravu?
J. Pechout: O auta jsem měl zájem od útlého 
dětství, kdy si moji rodiče pořídili Škodu 
Octavia. V tu dobu mne zajímalo vše, co 
vonělo benzínem, ale více mne uchvátila auta, 
k motorkám jsem měl už odmalička značný 
respekt. Bohužel po ukončení základní školy 
jsem se nedostal na automobilovou průmy-
slovku v Teplicích, která byla jediná v celém, 

tehdy Severočeském kraji, a kam bylo vybráno 
pouhých 25 studentů. Nastoupil jsem na 
ústeckou SPŠ se zaměřením na elektro, protože 
na strojním oboru bylo technické kreslení, 
které jsem zrovna příliš nemiloval. Studia na 
elektro mne příliš nepolíbila, protože jsem 
stále věřil, že se budu motat okolo aut. Jakmile 
jsem dovršil požadovaného věku, absolvoval 
jsem postupně výcvik na získání řidičského 
oprávnění na malý motocykl, velkou mo-
torku, v 18-ti letech pochopitelně na osobní 
auto a jako branec i skupinu „C“ na nákladní 
automobily. V tu dobu jsme se se spolužákem 
pokoušeli jezdit automobilové soutěže, bez 
valných výsledků, také rodinné auto znač-
ně trpělo a tak jsme toho po roce nechali. 
Po ukončení základní vojenské služby jsem 
nastoupil do státního podniku AUTOŠKOLY 
SVAZARMU do funkce „krajský metodik“, 
měl jsem na starosti metodiku a kvalitu 
výcviku v autoškolách Severočeského kraje. 
Souběžně jsem začal studovat na Pedagogické 
fakultě obor výchova a výcvik řidičů motoro-
vých vozidel. V tu dobu mne nadchly „kurzy 
bezpečné jízdy“, jako možná nadstavba pro 
zkušené řidiče, jejich zrod byl teprve v moto-
ristických plenkách. Po rozpadu AUTOŠKOL 
SVAZARMU jsem využil nabídky Krajského 
dopravního střediska v Ústí nad Labem a začal 
pracovat na úseku BESIP. Tady mne zaujala 
prevence v silniční dopravě od malých dětiček 
v mateřských školách, přes základní a střední 
školy až po seniory. Lidský činitel v dopravě 
byl pro mne velkým lákadlem, práce s lidmi 
mne vždy bavila a s odstupem času mohu 
konstatovat, že se mi práce v této oblasti stala 

koníčkem a zábavou. Mám štěstí na lidi okolo 
sebe, kteří jsou nadšeni pro věc.
Otázka:  Jakého největšího úspěchu jste bě-
hem své kariéry dosáhl - z hlediska dopravy 
a bezpečnosti?
J. Pechout: Považuji se za jednoho ze zakla-
datelů „kurzů bezpečné jízdy“ v ČR. Vadilo 
mi, že po absolvování závěrečných zkoušek v 
autoškole si za celou řidičskou kariéru nikdo 
řidiče nevšímal a ten jezdil podle svého nej-
lepšího vědomí a svědomí, přitom dělal řadu 
chyb, měl špatné návyky za volantem apod. 
První kurzy jsme uspořádali na závodním 
okruhu mosteckého autodromu s krajskou do-
pravní POLICIÍ ČR, bohužel pomalá auta typu 
Favorit, Felicia, Tatra si s rychlým okruhem 
moc nerozuměla a občas došlo k haváriím. 
Díky BESIPu jsem měl možnost navštívit 
cvičné polygony téměř v celé Evropě, kde 
jsem zjistil, že výcvik se provádí na kluzných 
plochách při relativně malých rychlostech 
v laboratorních podmínkách s dostatečnými 
bezpečnostními zónami. Stál jsem u zrodu 
prvního cvičného polygonu ve Vysokém Mýtě, 
následovala Sosnová u České Lípy, kde jsem 
spolu se škodováckou závodní legendou Johny 
Hauglandem jeden rok učil. Od něho jsem 
načerpal řadu zkušeností, které uplatňuji do 
dnešní doby a spolupráce s ním byla pro mne 
neuvěřitelným přínosem. Jeho způsob výuky 
jsme mj. zařadili do metodiky kurzů bezpečné 
jízdy, které jsme následně s kolegy prováděli 
na kluzné folii po celé ČR zejména pro řidiče 
vozidel IZS. Následovala výstavba dalších 
cvičných polygonů, za nejmodernější považuji 

V letošním roce probíhá již 4. ročník Doprav-
ních snídaní s BESIPEM a to opět ve všech 
krajích České republiky. První čtyři Dopravní 
snídaně v letošním roce proběhly v Morav-
skoslezském, Olomouckém, Pardubickém 
a Ústeckém kraji.
Hlavním tématem letošních Dopravních sní-
daní je znovu řešení rizikových a nehodových 
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„Zastavit“ znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k nepro-
dlenému  nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodle-
nému naložení nebo složení nákladu.
„Stát“ znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
„Zastavit vozidlo“ znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.

Zastavení a stání PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ - Řidič nesmí zastavit a stát 
ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné 
dopravní značky „Podélná čára souvislá“ nebo nástupního 
ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástup-
ním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m.

D O P R A V N Í  „ O P Á Č K O “

ten v Mostě. Téměř po celou dobu jsem byl 
u natáčení TV pořadů STOP - rady řidičům 
jako odborný poradce a řidič v hodně složi-
tých a nebezpečných situacích. Zde jsem např. 
zažil, jak obrovská rána je narazit do vozidla 
z rychlosti více než 65 km/hod. Zpočátku jsem 
byl členem štábu, který natáčel tzv. BESIP-
KY, bohužel před delší dobou i tento poučný 
a vcelku oblíbený pořad zanikl. 
Vážím si toho, že jsem byl v roce 2015, jako 
první BESIPák v ČR, oceněn hejtmanem 
Ústeckého kraje a stejné pocty se mi dostalo 
i od Dopravní POLICIE ČR, jako druhé civilní 
osobě z celé České republiky.
Otázka: Na čem aktuálně pracujete? 
J. Pechout: Mám okolo sebe partu nadše-
ných a skvělých lidí, kterých si velice vážím 
a s kterými rádi vymýšlíme - a následně 
uskutečňujeme - řadu projektů, které jinde 
v tomto rozsahu neuvidíte. Jako příklad 
uvádím SAFETY ROAD - workshop pro 
mladé začínající řidiče, kteří jsou nejrizikovější 
skupinou účastníků silničního provozu a na 
které se snažíme působit tak, aby si usednutím 
za volant či řídítka uvědomili, že ovládají ostře 
nabitou zbraň. Druhým skvělým projektem je 
tzv. Den pro kamiony, kdy dopravní POLICIE 
na D 8 odchytává nepřipoutané řidiče kami-
onů a autobusů a ti následně absolvují test na 
otočném simulátoru, aby zjistili, jak nebezpeč-
né je nemít zapnutý bezpečnostní pás. Díky 
společnému úsilí POLICIE a Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Ústeckého kraje 

se nám v loňském roce podařilo z Německa 
zajistit otočný simulátor kamionu, který měl 
v ČR premiéru. V letošním roce se těšíme na 
zopakování akce 23. srpna. V současné době 
se podílím na přípravách akce ETEC 2016, což 
je Evropské finále dopravní soutěže dětí, které 
se po dlouhé době vrací do České republiky 
a jeho organizací byl FIA pověřen Ústecký kraj.
Otázka: Jaký je Váš názor na stávající do-
pravní infrastrukturu v ČR?
J. Pechout: Vadí mi pomalý posun k lepšímu. 
Jsem ze severu Čech a docela těžce prožívám 
průtahy v dostavbě chybějícího úseku dálnice 
D 8 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem. 
Byl jsem jeden z prvních, který se před téměř 
čtvrt stoletím, svezl na nově otevřeném úseku 
z Nové Vsi na Prahu a byl z toho nadšený. 
Dodnes bohužel není celá trasa hotova, rovněž 
rychlost oprav na páteřní D 1 by mohla nabrat 
vyšší tempo. Dneska řídíme rychlá a bezpečná 
auta, bohužel infrastruktura poněkud pokul-
hává a pokud mohu srovnávat se zahraničím, 
nemáme se zrovna čím chlubit.
Otázka: Na kterou stránku z oblasti bez-
pečnosti je potřeba se nejvíce zaměřit - in-
frastrukturu, lidský faktor nebo vozidlo? 
J. Pechout: Jsem si vědom toho, že člověk 
- vozidlo - prostředí jsou rozhodující prvky 
v bezpečnosti silniční dopravy. Úlohou BESIP 
je působit na lidského činitele, člověk, jako 
účastník silničního provozu, zaviní více než 
90% dopravních nehod a stále zde vidím re-
zervy, např. v podfinancování. Určitě se vyplatí 

více investovat do prevence, než do odstraňo-
vání následků dopravních nehod. Odborníci 
spočítali hodnotu zmařeného lidského života 
při dopravní nehodě na více než 20 milionů 
korun. Tam, kde selhává prevence, musí násle-
dovat represe, ovšem v rozumné a odpovídající 
míře. Říká se, „Jak žiješ, tak řídíš“, bohužel 
podle toho to na našich silnicích vypadá.
Otázka: Jak vidíte vývoj dopravy v bu-
doucnosti, řekněme za 20 let?
J. Pechout: Půjde-li technika stejným tem-
pem, úloha řidiče se bude postupně zmenšo-
vat. Vozidla bude ovládat čím dál dokonalejší 
technika, doprava řízena satelity. Pokud ne-
budou vynalezeny dokonalejší zdroje energie, 
nevěřím na rozvoj elektromobilů, možná 
budou fungovat jiné alternativní pohony, které 
budou šetrnější k životnímu prostředí.
Ale už nyní bychom mohli ve větší míře 
nákladní dopravu přesunout ze silnic na 
železnici.

PS. Tělem a duší jsem pravý škodovák. Nikdy 
jsem neměl jiné soukromé či služební auto než 
této značky z Mladé Boleslavi, v loňském roce 
jsem si pořídil Octavii RS230 a jsem z ní stále 
velice nadšený. Doma v obýváku mám sbírku 
modelů závodních škodovek, kterou příleži-
tostně doplňuji.

Děkuji za rozhovor
-red-

Pokračování článku ze str. 1 - Škodovák tělem i duší

ZASTÁVKY - Řidič nesmí zastavit a stát u zastávky tramvaje, autobusu nebo tro-
lejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka 
autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 
m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti 
kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen 
vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka 
tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor.

Změny dopravního značení navržené k 1. lednu 2016: Návrh nové značky IP 1 Okruh. 
Pro dálnici, jíž se má nově stát i rychlostní Pražský okruh, bude určena tato značka v zeleném 
provedení, doplněná o název okruhu

PŘECHODY - Řidič 
nesmí zastavit a stát na 
přechodu pro chodce 
a ve vzdálenosti kratší 
než 5 m před ním.

V době od 5 do 19 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a 
nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

OKRUH - Označuje okruh zřízený pro objíždě-
ní obce nebo její části; je-li zřízeno více okruhů, 
označují se ve spodní části značky římskými 
číslicemi postupně od středu obce; podpůrně se 
užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného 
osvětlení apod.
Jen stání je zakázáno na dopravním 
okruhu označeném dopravní značkou 
„Okruh“ nebo „Změna směru okruhu“.

JÍZDNÍ PRUHY - Při stání 
musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr 
jízdy; při zastavení musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3m pro 
oba směry jízdy.
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Moravskoslezský kraj

Křižovatka silnic I/11 a II/479 u Haví-
řova
Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/11, 
II/479 a místní komunikace za dopravním 
značením IZ4a (začátek obce) ale v extra-
vilánu. Rychlost na silnici I/11 je omezena 
na 50 km/hod, dva průběžné přímé pruhy 
v obou směrech, přednost na křižovatce je 

upravena pomocí dopravního značení P4 
(Dej přednost).
Je zde i napojení zpevněných odstavných 
ploch, napojení překladiště, logistických 
firem, zázemí ČSAD, areálů drobného 
průmyslu.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 19x; 1 úmrtí, 5 těžkých zranění a 11 
lehkých zranění.

Návrh opatření:
1.) Úprava křižovatky pouze pro pravé 
odbočení (SMV).
2.) Úprava křižovatky pro levé odbočení I/11 
<-> II/479 a zamezení přímého průjezdu z 
vedlejších větví.
3.) Samostatná mimoúrovňová křižovatka
4.) MÚK v rámci obchvatu Havířova.

lokalit na komunikacích ČR. V rámci předsta-
vení nových rizikových míst je letošní ročník 
zaměřen hlavně na nebezpečné železniční 
přejezdy a pevné překážky v blízkosti komuni-
kací. Riziková místa jsou i v letošním ročníku 
vybíraná Policií ČR. Tato místa jsou pak přímo 
na Dopravních snídaních představena, jsou u 
nich nastíněná možná opatření včetně zpraco-
vaných vizualizací a následně jsou tato místa na 
Dopravních snídaních diskutována s přítomný-
mi účastníky. Nechybí ani zhodnocení vývoje 
opatření na rizikových místech představených 
v loňském a předloňském ročníku Dopravních 
snídaní. Pokud opatření na rizikových místech 
ještě realizována nejsou, je stále důležité se 
těmito místy zabývat tak, aby se opatření na nich 
realizovat povedla.
Na Dopravních snídaních v letech 2014 a 2015 
bylo představeno celkem 114 rizikových míst v 
rámci celé ČR. Z tohoto počtu 114 míst se k za-
čátku června 2016 podařilo realizovat opatření 
již na 15 místech. Na 79 místech se opatření 
nějakým způsobem připravuje a 20 míst zatím 
řešeno není. Součet celospolečenských ztrát z 
nehodovosti na těchto rizikových místech činí 
3,7 miliardy Kč. Tuto částku platí všichni daňoví 
poplatníci v ČR a jsou v ní započítány jak přímé, 
tak nepřímé náklady z dopravní nehodovosti.

To, že jsou zatím realizována opatření pouze na 
15 místech, je jen přechodný stav. Očekáváme, 
že míst, u kterých se opatření podaří zrealizovat, 
bude přibývat koncem letošního roku, neboť 
u některých ze 79 řešených míst již příprava 
k realizaci úprav postoupila hodně daleko. 
Pochvalu si zaslouží hlavně vlastnící a správci 
komunikací, neboť ti k realizaci úprav přistoupili 
ve většině případů ze střednědobého nebo dlou-
hodobého hlediska. Nesnaží se místa řešit jen 
nějakým rychlým a nízkonákladovým řešením, 
které nebývá zdaleka tak efektivní jako samotná 

stavební úprava místa.
Součástí letošní Dopravní snídaně jsou ale 
i další odborné přednášky. Odborníci z 
Centra dopravního výzkumu připravují pro 
každou Dopravní snídani a příslušný kraj 
analýzu plnění „Krajské strategie bezpečnosti 
silničního provozu“, prezentují slabé stránky 
krajů z pohledu bezpečnosti na komunikacích 
a navrhují možnosti jak situaci v krajích zlepšit. 
Nehodám na železničních přejezdech se věnuje 
Tým silniční bezpečnosti. Přítomní se např. 
dozvědí, jak je na tom ČR v souvislosti se střety 
na železničních přejezdech v rámci Evropské 
unie, na kterých typech železničních přejezdů je 
nejvíce střetů s vlakem nebo kdo bývá nejčastější 
obětí střetu s vlakem. Nechybí ani samostatné 
oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR. 
Jeho zástupci prezentují preventivní programy 
zvyšující bezpečnost na komunikacích, kterými 
BESIP působí na účastníky silničního provozu, 
dále prezentují připravovanou úpravu bodové-

ho systému hodnocení řidičů, o které se nyní 
hodně diskutuje nebo také chystané záměry 
Ministerstva dopravy, které zvýší bezpečnost na 
železničních přejezdech. Naopak DEKRA CZ 
se věnuje pevným překážkám z pohledu řidiče 
a tomu, proč je vlastně náraz do pevné překážky 
tak nebezpečný. Nejzávažnější nehody v krajích 
a statistické vyhodnocení nehodovosti v krajích 
prezentují příslušné Odbory služby dopravní 
policie.
Dále v tomto článku následují nově představená 
riziková místa z letošních Dopravních snídaní v 
Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém 
a Ústeckém kraji.
Kompletní výstupy z těchto snídaní naleznete 
na internetových stránkách Dopravní snídaně 
www.dopravnisnidane.cz. Také zde naleznete 
vývoj rizikových míst z předešlých Doprav-
ních snídaní. Vývoj najdete v mapě rizikových 
míst po kliknutí na kterékoliv místo a na jeho 
název.

Pokračování článku ze str. 1 - Ohlédnutí za 1. čtvrtletím

Obrázek: Aktuální mapa rizikových míst z Dopravních snídaní 2014 a 2015 (zelené ikony – místa, u 
nichž se opatření realizovalo, žluté ikony – místa, u nichž se opatření připravuje, červené ikony – místa, 
která se zatím neřeší)

(A1) Aktuální stav 
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(A2) Navrhované řešení

(A3) Navrhované řešení



STRANA 4

ZPRAVODAJSKÝ OBČASNÍK   ČÍSLO 2 / 2016

Železniční přejezd P7812 na III/44346 u 
Otic
Jde o jednokolejný železniční přejezd přes 
silnici III/44346 v extravilánu, přejezd je bez 
závor a přejezdového zabezpečovacího zaříze-
ní, jsou zde pouze výstražné kříže se svislým 
dopravním značením SDZ P6 od Otic. Úhel 
křížení je 90°.
Přejezd je v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
I/57. Silnice I/57 je spojnice Opavy s Fulne-
kem, dálnicí D1 a Nového Jičína. Silnice I/57 
je bez přídatných pruhů, přednost je upravena 
pomocí SDZ P4.
V blízkosti přejezdu je sjezd na pole, autobuso-
vé zastávky a areály lehkého průmyslu.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 15x; 1 těžké zranění a 10 lehkých 
zranění.

Návrh opatření: 
1.) Přejezdové zabezpečovací zařízení. 
2.) Zrušení přejezdu pro motorovou dopravu 
(vazba na obchvat Otic II/443).
3.) Přídatné pruhy pro pravé (levé) odbočení. 
4.) Vychýlení trasy….

Úsek silnice I/57 u Kunína
Jde o úsek dvoupruhové silnice I/57 v extravi-
lánu navazující na přeložku silnice I/57 k D1 
a vjezd do obce Kunín.
Silnice I/57 je spojnice Nového Jičína s dálni-
cí D1, Fulnekem a Opavou.
Nachází se zde střídání přímých úseků s ma-
lými oblouky, bez výrazných změn nivelety, 
bez zpevněné krajnice. V okolí silnice jsou 
stromy včetně nové výsadby.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 15x; 2 těžká zranění a 10 lehkých 
zranění.

Navržená opatření: 
1.) Odstranění překážek – dřevin.
2.) Instalace záchytných systémů. 
3.) Rozšíření tělesa komunikace.

Olomoucký kraj

Úsek silnice II/368 u Štítů
Jde o úsek silnice II/368 (km 9,08 – 11,78) 
převážně v extravilánu mezi Štíty a Rovens-
kem.
Je to sběrná komunikace spojující obce 
v úseku s napojením na silnici I/43 (Svitavy-
-Kralíky), návaznost na silnici I/44 (Šum-
perk-Mohelnice).
Jsou zde oblouky malých poloměrů, úzká 
zpevněná krajnice. Silnici lemují stromy. 
Nebezpečnými vlivy jsou zde úzká vozovka 
včetně směrového vedení a stromy blízko 
jízdních pruhů.

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 13x; 1 lehké zranění.

Navržená opatření: 
1.) Odstranění pevných překážek kolem 
komunikace. 
2.) Úprava směrových oblouků. 
3.) Rozšíření vozovky s odpovídající zpevně-
nou krajnicí. 
4.) Zvýraznění překážek (Z9), snížení rych-
losti.

Úsek silnice I/11 u Bludova
Jde o úsek silnice I/11 v extravilánu mezi 
Bludovem a Šumperkem. Silnice I/11 je 
spojnicí Moravskoslezského a Pardubické-
ho kraje. 
V úseku je směrově nedělený třípruh přes 
kopec (horizont), stoupání je zde cca 4%. 
V klesání k Šumperku je kombinace proti-
směrných oblouků. U vrcholového oblouku 
se mění počet jízdních pruhů dle směrů.
V úseku je za mokra snížená rychlost na 
60 km/hod. Je zde také upozornění na úsek 
častých dopravních nehod. Doporučená 
rychlost je zde 70 km/hod.
Podél severní strany komunikace za příko-
pem nad úrovní vozovky ve vzdálenosti cca 
5 m se nacházejí stromy.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 52x; 4 úmrtí, 3 těžká zranění a 24 
lehkých zranění.
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(C3) Navrhované řešení

(C4) Navrhované řešení

(E1) Aktuální stav 

(B1) Aktuální stav 

(B3) Navrhované řešení

(B2) Aktuální stav 

(B4) Navrhované řešení

(C1) Aktuální stav 

(C2) Navrhované řešení

(C3) Navrhované řešení

(D1) Aktuální stav 

(D3) Navrhované řešení

(D2) Navrhované řešení

(D3) Navrhované řešení
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Návrh opatření:
1.) Zajištění požadovaných PVV.
2.) Zvýraznění změny počtu jízdních pruhů. 
3.) Rozšíření vozovky, tělesa komunikace.

Železniční přejezd P7599 na ulici Rybář-
ské, Olomouc
Jde o jednokolejný železniční přejezd přes 
účelovou komunikaci na ulici Rybářské 
v Olomouci. Přejezd je se světelným zabez-
pečovacím zařízením bez závor s pozitiv-
ním signálem, úhel křížení je 75°.
Železniční trať je zde jednokolejná a elek-
trifikovaná.  Traťová rychlost je v úseku 90 
km/hod. Účelová komunikace ul. Rybářská 
je propojení sídlištních celků s napojením 
na silnici II/435 s návazností i na silnici 
D/35 a I/35.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 4x; 1 osoba usmrcena a 2 osoby 
lehce zraněny

Navržená opatření: 
1.) Přejezd se závorami.
2.) Úprava směrového a výškového vedení 
komunikace.

Pardubický kraj

Podjezd na silnici II/355 v obci Holetín
Železniční nadjezd se nachází v km 2,0 silni-
ce II/355 v obci Holetín. Nejvyšší dovolená 
rychlost je zde 50 km/h. Je zde nový povrch 
komunikace a mírné klesání ve směru do 
centra obce.
Komunikace je s vyznačenými dvěma jízd-
ními pruhy s šířkou 3 m. Výška podjezdu je 
3,8 m.
Dochází zde ke střetu s mostním objektem. 
Zejména se jedná o nákladní vozidla (z 8-mi 
dopravních nehod 6x nákladní automobil); 
nejméně ve dvou případech došlo k fyzické-
mu posunutí mostovky.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 9x;  naštěstí bez následků na zdraví 
osob.

Navržená opatření: 
1.) Instalace protinárazové zábrany (signali-
zační).
2.) Označení hran podjezdu (Z9).
3.) Úprava, instalace návěstí před křižovat-
kou.

Železniční přejezd P6477 na silnici I/43 
v Lanškrouně
Železniční přejezd se nachází u nádraží na 
silnici I/43 v Lanškrouně. Přejezd je umís-
těný v napojení účelové komunikace a v 
místě vyústění stezky pro chodce a cyklisty. 
V úseku je nejvyšší dovolená rychlost 50 
km/h. V místě je ze strany ŘSD připravová-
na obnova živičného krytu komunikace, kdy 
projektová dokumentace byla již zpracová-
na.
Komunikace je zde s vyznačenými dvěma 
jízdními pruhy s šířkou 3,5 m. Před železnič-
ním přejezdem ve směru od Svitav se vpravo 
nachází chodník oddělený obrubou. Chodník 
v místě přejezdu končí a pokračuje až za 
přejezdem rovněž vpravo. Vlevo od přejezdu 
je obrubou oddělená stezka pro chodce a 
cyklisty, která končí na účelové komunika-
ci. Vlevo za přejezdem se nachází napojení 
pěšiny vedoucí na nádraží.
S ohledem na zřízenou stezku pro chodce a 
cyklisty jsou nuceni chodci a cyklisté ve smě-
ru od Svitav v prostoru železničního přejezdu 
přecházet/přejíždět sil. I/43. V opačném smě-
ru musí chodci rovněž přecházet komunikaci 
v místě železničního přejezdu. Pravostranný 
chodník, ve směru od Svitav, je před přejez-
dem ukončen a chodci musí přes železniční 
přejezd přecházet v profilu komunikace I/43.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 4x; naštěstí bez následků na zdraví 
osob.

(G1) Současná situace

(E1) Aktuální stav 

(D1) Aktuální stav 

(D3) Navrhované řešení

(E1) Aktuální stav 

(E3) Navrhované řešení

(E2) Aktuální stav 

(E4) Navrhované řešen

(D2) Navrhované řešení

(D3) Navrhované řešení

(F2) Navrhované řešení

(F1) Aktuální stav 

(G1) Aktuální stav 

(F2) Navrhované řešení

(F3) Navrhované řešení

(F3) Aktuální stav 
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Navržené opatření: 
1.) Úprava zhlaví s rozšířením přejezdu pro 
pěší a cyklisty.

Křižovatka silnic I/35 a III/32256 u Holic
Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/35 
a III/32256 u obce Holice v extravilánu. 
Dovolená rychlost na silnici I/35 je 70 km/h. 
Silnice I/35 je ve směrovém oblouku.
Silnice I/35 je před křižovatkou dvoupruhová 
s šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnou 
krajnicí s šířkou 1 m. V křižovatce jsou na 
silnici I/35 zřízeny přídatné jízdní pruhy 
pro odbočení vlevo. Silnice III/32256 je 
dvoupruhová se šířkou jízdních pruhů 3,5 m 
a zpevněnými krajnicemi 0,5 m. V nárožích 
mezi silnicemi I/35 a III/32256 jsou umístě-
ny svodidla, výjimkou je nároží ve směru od 
centra Holic na Hradec Králové.
Rizikovost spočívá v celkové rozlehlosti 
křižovatky a vysoké intenzitě provozu na 
silnici I/35.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 18x; 1 úmrtí, 2 těžká zranění a 22 
lehkých zranění.

Navržená opatření: 
1.) Mimoúrovňové křížení. 
2.) Úprava režimu křižovatky.
3.) Opticko-psychologické prvky na hl. 
komunikaci.

Ústecký kraj

Větev MÚK I/8 x I/13, Teplice
Jde o úsek silnice č. I/8 (km 25 - 24), 
extravilán, levotočivé vedení komunikace 
v kombinaci s klesáním, asfaltová vozovka.
Komunikace je zde dvoupruhová, šířka 
pruhů v oblouku 2 x 5,5 m, poté přechází 
v šířku 2 x 3,5 m, zpevněná krajnice 2-3 
m. Odvodnění řešeno příčným sklonem 
vozovky.
Nebezpečnými vlivy jsou zde změna levo-
točivého vedení na rovný úsek se střídáním 
mokrého povrchu na suchý (přemostění) 
a zpět na mokrý, nevhodný příčný sklon 
komunikace v levotočivém vedení.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 19; 1 těžké zranění a 10 lehkých 
zranění.

Navržená opatření: 
1.) Ověření PVV a příčného sklonu. 
2.) Zvýšení PVV pomocí protismykové 
úpravy.
3.) Opticko-psychologické zúžení (balise-
ty).
4.) Záchytný systém před opěrou mostu.

Úsek silnice I/15 u Libčevsi
Jedná se o úsek silnice č. I/15 km 9,3 - 10,8, 
extravilán, mezi obcemi Kozly a Libčeves. 
Povrch je zde živičný v dobrém technickém 
stavu. V roce 2014 zde proběhla rekonstrukce 
povrchů a v roce 2015 instalace VDZ v plastu. 
V obou směrech jízdy se jedná o komunikaci 
se značným převýšením. Současně v nejvyš-
ších partiích jsou střídavé směrové oblouky 
s rizikem trvalé námrazy.
Po obou stranách vozovky jsou silniční příko-
py a valy se vzrostlými stromy a náletovými 
dřevinami. Je to členitý úsek, kde se střídají 
pole a lesní porosty. Panují zde i klimatické 
vlivy - tvorba námrazy (vyšší nadmořská 
výška) a je zde velké nebezpečí smyku.
Nebezpečnými vlivy zde jsou podélný sklon 
vozovky, značné převýšení se střídavými 
směrovými oblouky, klimatické vlivy, snížená 
přehlednost vlivem profilu komunikace. 
Náletové dřeviny a vzrostlé stromy v blízkosti 
průjezdního úseku komunikace.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 17x; 3 osoby usmrceny a 13 osob lehce 
zraněno.

(K3) Aktuální stav 

(H1) Aktuální stav 

(H2) Navrhované řešení

(I1) Aktuální stav 

(I2) Navrhované řešení

(I3) Navrhované řešení

(I4) Aktuální stav 

(I5) Navrhované řešení

(J1) Aktuální stav 

(J3) Navrhované řešení

(J4) Navrhované řešení
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Navržená opatření: 
1.) Instalace záchytných systémů. 
2.) Odstranění vzrostlých dřevin.

Přejezd P3540 ve Šluknově
Železniční přejezd je na silnici č. II/266 na 
vjezdu do města Šluknov. Přejezd je zabezpe-
čen světelnou signalizací (s blikajícím bílým 
světlem) bez závor. Silnice č. II/266 je spojnicí 
Šluknova s Rumburkem s návazností na silnici 
I/9 vedoucí až téměř do Prahy. Komunikace 
je v přímé linii, je dvoupruhová bez přilehlých 
chodníků. V blízkosti přejezdu je zaústění 
místní komunikace. V místě přejezdu je úprava 
nivelety komunikace s ohledem na polohu ko-
leje. Vodorovné značení je zde pouze podélné. 
Přejezd je umístěn v zástavbě.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 
2010: 3x; 1 úmrtí, 2 těžká zranění a 9 lehkých 
zranění.

Navržená opatření: 
1.) Optické zvýraznění přejezdu.
2.) PZZ se závorami.

Připomínáme, že kompletní výstupy včetně 
diskuzí k rizikovým místům naleznete na 
internetových stránkách Dopravní snídaně 
s BESIPEM www.dopravnisnidane.cz.
Pořadatel Dopravních snídaní s BESIPEM - 
RSE Project s.r.o.

(J1) Aktuální stav 

(J3) Navrhované řešení

(J4) Navrhované řešení

(K1) Aktuální stav 

(K2) Aktuální stav 

(L3) Navrhované řešení

(L4 Navrhované řešení

(I1) Aktuální stav 

(I2) Navrhované řešení
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Pokračování článku ze str. 1 - Mějme se rádi i o prazdninách

Nedostatečné soustředění může být fatální
Víme, že nehodám s vážnými a tragickými následky úplně nezabrání-
me. Neděláme si iluze, že se mávnutím proutku všechno na silnicích 
změní k dobrému. Každý zachráněný lidský život však stojí za to. 
I když se vám možná tohle neustálé opakování dobře známých faktů 
bude zdát nudné, jde o život, o náš život, a o život našich nejbližších. 
Nejčastější příčinou dopravních nehod v červenci a srpnu bývá nedo-
statečné věnování se řízení a nedodržení bezpečné vzdálenosti. Svůj 
podíl nese i teplé letní počasí a rychlejší únava řidičů. Soustředění 
mohou ovlivňovat dlouhé přesuny na jeden zátah, málo přestávek, 
nedostatek tekutin, ale také únavné stovky kilometrů strávené na 
monotónních nekonečných dálnicích. Řidič by se neměl na dlouhých 
trasách přeceňovat. Dálnice může uspávat. To je dáno stereotypní 
jízdou bez většího „vzrušení“. Stačí pak krátký mikrospánek a máte 
zaděláno na problémy. Nezapomínejte také, že po silnicích se v létě po-
hybuje větší počet zranitelných cyklistů a chodců. I když jsme u nás od 
letošního 20. února zavedli pro chodce povinnost používat za snížené 
viditelnosti reflexní prvky na oblečení, spoléhat se na to nedá.

Když nás ohrožuje hezké počasí
Své mohou vykonat červencová a srpnová horka, a to, i když se dnes 
klimatizace v autě stala běžnou výbavou. Tomuto tématu se věnovala 
například belgická organizace IBSR. Do statistik zahrnula posledních 
devět let a došla k překvapivému závěru. Za teplých letních dní na su-
chých silnicích se stalo o 18,5% více nehod se zraněním nebo dokonce 
smrtí, než v jiném ročním období. A naopak, ve sněhu, dešti a při 
špatném počasí se počet nehod snížil o 12,2%. Řidiči se totiž v těchto 
extrémních podmínkách daleko soustředěněji věnují řízení a jsou tak 

pozornější. Naopak, v létě, kdy by mělo být zdánlivě všechno jedno-
dušší, podléhají častěji stresu, vědí totiž, co je cestou na dovolenou 
může potkat, děti v autě někdy ruší a dokonce umí postavit připravený 
plán cesty na hlavu. Už před dovolenou usedají řidiči do auta unavení, 
protože vyráží hned po skončení pracovní doby, aby ušetřili vzácný 
čas. Za sebou mají přípravy na cestu, balení a rozmisťování nákladu do 
zavazadlového prostoru vozu. Únava se tak může dostavit velice brzy. 
I když třeba nepřijde hned v prvních hodinách cesty, kolem druhé, 
nebo třetí ráno se dostaví zcela určitě. 

150 mrtvých v roce 2015
Vloni došlo v prázdninovém období na českých silnicích k 16 102 
hlášeným nehodám a domů se nevrátilo 150 lidí, 564 jich bylo vážně 
zraněno a 5061 zraněno lehce. To ale šlo jen o nehody na našem území, 
riziko se však zvětšuje počtem ujetých kilometrů, tedy nejspíš až v cizi-
ně. A vrátit se může i na zpáteční cestě. Řidič bývá po dovolené možná 
už odpočinutější, a tak se únava dostavuje později. Nejotřesnější pak 
bývá vyprávění o vážných nehodách těsně před domovem. Určitě jste 
o takových případech také slyšeli. Řidič i celá posádka se v té chvíli už 
vidí doma, řidič zapomene na soustředění, nechce přece zastavit pár 
kilometrů před cílem, vždyť tady už to dobře zná. V takové chvíli se 
riziko nehody zvyšuje. Myslete na to, až se budete vracet z dovolené, 
a za sebou budete mít tisíc nebo i více kilometrů non-stop jízdy.

Pozor, prázdniny! 
U nás jsou prázdniny jednoznačně dané, každým rokem začínají 
prvním červencovým víkendem a končí na závěr srpna. Pokud budete 
cestovat po České republice, pak je dobré pamatovat, že ruch na silni-
cích v těchto dnech značně zesílí. Ještě větší problémy mohou způsobit 
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začátky prázdnin okolních zemí. Když na tenhle zdánlivý detail při 
plánování své dovolené zapomenete, můžete se na hlavních trasách do-
stat do několikahodinových kolon. Nakonec, každým rokem se o tom 
přesvědčujeme v televizních reportážích. Začátek dovolené je pak tak 
trochu jako ze špatného filmu, nikdo si svoje volno nepředstavuje strá-

vené na dálničním asfaltu několik stovek kilometrů od svého bydliště. 
Tak například, na Slovensku budou prázdniny probíhat ve stejném 

termínu, jako u nás, tedy, od soboty 2. července, do neděle 4. září 2016. 
V Rakousku je to o něco složitější, letní prázdniny v Burgelandu, Dol-
ních Rakousích a Vídni proběhnou od soboty 2. července do úterý 6. 
září, v Korutanech, Salzburgu, Horních Rakousích, Štýrsku, Tyrolsku a 
Voralbergu o týden později, od soboty 9. července, do úterý 13. září. V 
Polsku začíná dětem letní volno 25. června a končí 31. srpna 2016. 
Nejsložitěji na tom však jsou tradičně německé školy. V následující 
tabulce najdete, kdy a kde tam končí a začíná letošní školní rok:
Bádensko-Würtnbersko: 14.9. – 27.7.
Bavorsko: 15.9. – 29.7.
Berlín: 29.8. – 19.7.
Brandenburg: 29.8. – 20.7.
Brémy: 3.9. – 22.6.
Hamburg: 27.8. – 20.7.
Hesse: 5.9. – 16.7.
Meklenbursko-Přední Pomořansko: 1.9. - 27. 7. 
Dolní Sasko: 3.9. – 22.6.
Severní Porýní.Vestfálsko: 12.8. – 9.7.
Porýní-Falc: 5.9. – 16.7.
Sársko: 7.9. – 16.7.
Sasko: 24.8. – 22.6.
Šlesvicko-Holštýnsko: 31.8. – 23.7.
Durynsko: 24.8. – 22.6.

Váš BESIP

Vegetace a její vliv na dopravní nehody

Vegetace má v mnoha případech nepříznivý vliv na dopravní neho-
dy. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu by bylo vhodné na 
problematických místech zeleň odstranit. Problém je, že veřejnost 
velmi nelibě nese zprávy o jakémkoli kácení dřevin a rovněž nechápe, 
že za pokácený strom není vždy vhodné vysadit nový. Stromy kolem 
silnic byly vždy, tak proč by nemohly být i nadále? Odborníkům 
zabývajícími se bezpečností silničního provozu však bylo již v polovině 
minulého století jasné, že aleje, které vyhovovaly pro provoz koňských 
potahů a mašírování vojsk císaře pána, nejsou pro neustále se zvyšující 
automobilový provoz vhodné. Na základě varujících statistik doprav-
ních nehod (dále jen DN) byly aleje, z důvodů bezpečnosti účastníků 
silničního provozu, vykáceny v celé řadě evropských zemí. U nás zatím 
neproběhla žádná seriózní diskuse na toto téma, informace v mediích 
jsou zavádějící a zkreslené. Přístup je emotivní a racionalita chybí. 
Obvykle se uvádí, že strom není příčinou DN a o stromy se zabíjejí 
jenom ti, co jezdí rychle, nebo jsou pod vlivem alkoholu či drog, takže 
si vlastně smrt zaslouží. Dobrému řidiči se nehody nestávají a stromy 
nikomu do cesty neskáčou. Situace není tak jasná a černobílá.

Strom jako přímá příčina DN
Případy, kdy je strom jednoznačnou příčinou DN, tj. spadne na účast-
níka silničního provozu nebo automobil narazí do stromu spadlého 
na silnici, nejsou vedeny samostatně. Tato situace obvykle nastává při 
nepříznivých klimatických podmínkách, tj. při silném větru, bouř-
kách, sněhových kalamitách apod. Vzhledem k tomu, že trend vývoje 
klimatických podmínek se posouvá směrem k častějším extrémům, lze 
předpokládat i větší množství těchto dopravních nehod. Proto bude 
nezbytné věnovat větší pozornost provozní bezpečnosti stromů, aby se 
předcházelo jejich pádu na vozovku.

Strom jako příčina úmrtí a zranění při DN
Ve většině případů, kdy DN končí srážkou se stromem, strom není její 
příčinou, ale je příčinou úmrtí a zranění. Největší problém z hlediska 
dopravních nehod je situace, kdy strom tvoří pevnou překážku silnič-
ního provozu. Ideální je stav, kdy automobil po vyjetí ze silnice může 
nerušeně pokračovat do volného prostoru, kde se zastaví. Výjezd ze 
silnice bez nárazu na pevnou překážku lze přežít bez větších zranění, 
a to dokonce, i když se automobil převrátí. Narazí-li na strom, následky 

DN jsou fatální. Účet, který nám stromy každoročně předkládají ve 
formě mrtvých, těžce i lehce zraněných, je varující. 

Mechanizmy průběhu DN se stromem jsou zpravidla tyto:
Vozidlo vyjede buď přímo přídí, nebo smykem mimo vozovku. Vyjíž-
dí-li přímo, tak zpravidla narazí buď přídí (příp. zádí), pak má řidič 
a osádka větší šanci. Osobní automobily mají vpředu i vzadu prostor, 
který funguje jako deformační zóna, která tlumí intenzitu nárazu 
(přetížení při nárazu je podstatně menší). Zastaví-li se například po-
hyb s rychlosti 60 km/h na délce (deformační zóny) 60 cm, působí na 
sedadlech automobilu téměř pětadvacetinásobné přetížení, při nárazu 
rychlostí 80 km/h a deformační zóně 80 cm je přetížení třicetinásob-
né v porovnání s gravitačním. Při posuzování, jaké šance má osádka 
vozidla, je třeba si uvědomit, že při nárazu jsou všechny předměty ve 
vozidle vrženy ve směru nárazu rychlostí, jakou má vozidlo v okamži-
ku nárazu. Při nárazu přídí (či zádí) jsou osoby částečně zadrženy pásy, 
airbagy či sedadly. Při nárazu bokem je deformační zóna minimální a 
pásy v tomto směru také pomohou jen zčásti. Ale ve směru proti pohy-
bu osob se pohybuje bortící se karoserie a tříštící se sklo.
Na následky DN nárazem do stromu (nebo podobných pevných překá-
žek) mají vliv zejména tyto vedlejší okolnosti:
1.) Vzdálenost stromu od místa opuštění vozovky vozidlem (resp. na 
čase, ve kterém řidič, po uplynutí své reakční doby, může reagovat 
brzděním či změnou směru jízdy),
2.) Průměr jeho kmene (tuhost), 
3.) Terén mezi vozovkou a stromem (příkop a jeho tvar, svah násypu 
nebo výkopu, tráva, keře, oranice atd.) a možnosti brzdění na něm 
(mokro, sucho, namrzlo, sněhová závěj apod.),
4.) Tvar karoserie (OA oproti NA a B) 
5.) Rychlost vozidla při opuštění vozovky.
Náraz do stromu je mnohem nebezpečnější než do zdi. Důvodem vyš-
šího rizika je to, že při nárazu do stromu působí síla nárazu na malou 
plochu a je vysoce destruktivní i při čelním nárazu. Pokud je vozidlo 
ve smyku a narazí na strom bočně, kde není téměř žádná deformační 
zóna, je šance na přežití velmi malá, foto č. 1, 2 a 3. Naproti tomu při 
nárazu do zdi v přiměřeném úhlu najetí může zeď fungovat podobně 
jako svodidlo (i když ne bez poškození vozidla). Při čelním nárazu 
se síla nárazu rozloží do větší plochy, než je to při střetu se stromem.
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Dopravní nehody (DN) na pozemních komunikacích (PK), počty 
usmrcených osob a riziko usmrcení po nárazu na strom

Poznámka:
Počet DN od roku 2009 – jenom nehody s hmotnou škodou nad 100 
000 Kč. Riziko usmrcení – kolikrát častěji došlo k usmrcení osoby při 
DN s nárazem do stromu oproti jinému typu DN. 

V letech 2000 až 2015 bylo nárazem do stromu usmrceno 2 454 osob, 
v průměru je to téměř 16 %, tj. každý šestý člověk usmrcený při DN 
zemřel na následky nárazu do stromu. Nehody s nárazem do stromu 
představují 3% z celkového počtu DN, ale 16% usmrcených osob napovídá, 
že se jedná o velmi nebezpečné DN. Postupně sice klesá jak počet DN, tak 
počet usmrcených, ale podíl se příliš nemění. Při DN se stromem je riziko 
usmrcení 5-8 x vyšší než při jakémkoli jiném typu DN. Důvodem vyššího 
rizika je výše popsaný mechanizmus nárazu.

Foto č. 1: Crash test – boční náraz do stromu rychlostí 61 km/h.
Foto č. 2: Crash test – excentrický náraz do stromu levou stranou přídě 
rychlostí 81 km/h.

Kromě usmrcených osob je nutno zmínit i další následky DN, tj. 
několik set osob těžce zraněných, několik tisíc osob lehce zraněných 
a stovky milionů hmotných škod ročně.
Počet usmrcených osob (usm) při dopravních nehodách po nárazu 
na pevnou překážku

Z tabulky vyplývá, že ze všech pevných překážek má strom největší 
podíl na počtu usmrcených osob, v průměru je to 62 %. Ve skutečnosti 

je tento podíl ještě vyšší. Je to dáno administrativním postupem při 
evidenci dopravní nehody, kdy se uvádí první náraz. Např. pokud 
automobil nejprve narazí do svodidla a teprve pak do stromu, 
v evidenci je uvedeno svodidlo, i když osoba zemře na následky 

nárazu do stromu (foto č. 3 a 4). U svodidla je podíl ve skutečnosti 
naopak nižší. Je to bezpečnostní prvek. Tragické následky má obvykle 
až druhý náraz, např. do stromu, jiného automobilu, atd.

Foto č. 3 a 4: Automobil nejdříve narazil do svodidla ve středním 
dělícím pásu, od kterého se odrazil a otočil do protisměru. Řidič 
zemřel na následky zranění způsobených bočním nárazem do borovice 
(foto č. 4) vyrostlé z náletů. V protokolu o dopravní nehodě je jako 
příčina smrti uveden náraz do svodidla.

U technických prvků, které tvoří pevnou překážku, se postupně provádí 
bezpečnostní opatření (např. šikmá čela mostů a propustků, příhradová 
nosná konstrukce u dopravních značek, ochrana mostů svodidly při 
mimoúrovňovém křížení, atd.). I když u některých technických prvků má 
silniční správce minimální možnost situaci ovlivnit (např. sloupy, ploty, zdi, 
zejména v intravilánu), je snaha problém řešit. Pouze u stromů je vyvíjen 
mimořádný tlak na výsadbu co největšího počtu bez ohledu na situaci, typ 
komunikace, vzdálenost od ní, intenzitu provozu, atd. Přitom každé vyjetí 

automobilu ze silniční koruny v aleji znamená náraz do stromu. 
Úhel vyjetí vozidel ze silnice bývá obvykle ostrý, nejčastěji do 
30°. Vozidlo se, při své šířce, nemůže vejít do mezery mezi 
kmeny stromů, o jeden strom obvykle škrtá a do následujícího 
naráží. Alej stromů tak představuje kontinuální pevnou 
překážku.

Foto č. 5: Střety se stromem jsou časté.
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Ochránci přírody často nesprávně uvádějí nepřiměřenou rychlost 
jízdy jako příčinu střetu vozidla se stromem a myslí 
tím překračování dovolené rychlosti. K nehodám ale 
dochází hlavně při dovolené rychlosti nebo i rychlosti 
nižší. Posouzení, jaká je přiměřená rychlost jízdy, 
vzhledem ke všem okolnostem na silnici, ovlivňuje 
lidský faktor. Záleží na schopnosti odhadnout 
situaci, zkušenosti s řízením vozidla, znalosti situací 
v provozu, umění předvídat, atd. Chyby lze přičíst 
hlavně nezkušeností zejména mladých řidičů. Důvodů, 
které vedou k vybočení vozidla ze silnice a nárazu na 
strom je celá škála. Může to být mokrá kluzká vozovka, 
náledí, akvaplanink, mikrospánek (foto č. 6), únava, 
chvilková nepozornost, ohlédnutí se na dítě sedící na 
zadním sedadle, nezvládnutí úhybného manévru (zvěř, 
cyklista z vedlejší komunikace), snížená viditelnost, 
ztráta orientace, riskantní jízda protijedoucího vozidla, 
chyba protijedoucího řidiče, atd. K nehodě může dojít 
také špatným odhadem poloměru nebo klopení zatáčky 
zejména v noci. Rovněž nedostatečné nebo neexistující 
vodorovné dopravní značení a nevhodné vedení trasy komunikace 
(staré trasy byly navržené pro kočáry – tj. malé poloměry 
směrových oblouků, zvlněná trasa, kde se „schová“ protijedoucí 
vozidlo, křižovatky na místech, kde není rozhled na vozidla, atd.) 
můžou vést k DN. Jsou to často drobné chyby, které končí DN. 
Trestat tyto chyby smrtí je velmi nepřiměřené a je nutno zdůraznit, 
že celá řada účastníků silničního provozu utrpí smrtelná 
zranění bez jakéhokoliv svého zavinění. Ohroženi jsou hlavně 
ti, kteří jezdí ve starých autech, která nemají žádné prvky pasivní 
bezpečnosti nebo je mají na nízké úrovni.

Foto č. 6: Stačí chvilková nepozornost nebo mikrospánek 
a automobil skončí na stromě.

Z hlediska počtu osob usmrcených při nárazu na strom ve vztahu 
k délce jednotlivých kategorii silnic se jeví jako nejbezpečnější 
dálnice. Nebude-li však vegetačnímu doprovodu věnována 
dostatečná pozornost, může se situace do budoucna změnit. 
Nejrizikovější jsou silnice I. třídy, kdy na relativně malý počet km 
připadá vysoký počet usmrcených osob. 
Situaci nelze řešit vykácením veškerého vegetačního doprovodu, 
ale je nutno vytipovat riziková místa, zejména u silnic s vysokou 
intenzitou silničního provozu.

Porovnání počtu usmrcených osob při nárazu na strom
Poznámka:
PK – pozemní komunikace
Ostatní silnice – silnice III. třídy (34 129,859 km), místní a účelové 
komunikace

Vegetace jako skrytá příčina DN

Ve výše uvedené statistice není zachycena celá řada DN, kdy je 
vegetace skrytou příčinou DN. Jedná se o případy, kdy: 
1.) Stromy, keře, vysoká tráva nebo polní plodiny rostoucí 
v rozhledových polích směrových oblouků a křižovatek brání 
rozhledu. Ze souboru cca 1100 znaleckých posudků (podrobných 
řešení jednotlivých nehod) bylo odvozeno, že 15% nehod je 
iniciováno okolností, že řidič v rozhodujícím okamžiku nemá 
dostatečný rozhled přes vegetaci. Řidič nemůže reagovat včas 
(např. nevidí průběh zatáčky; při vyjíždění z vedlejší silnice nevidí 
automobily na hlavní, apod.), foto č. 7-9. Nedostatečný rozhled 
bývá také častou příčinou DN na železničních přejezdech.

Foto č. 7: Řidič odbočující vlevo na hlavní silnici nemá dostatečný 
rozhled zprava. Při střetu s vozidlem přijíždějícím zprava by 
dopravní nehoda byla kvalifikována jako nedání přednosti v jízdě.

Foto č. 8: Automobil přijíždějící po hlavní silnici zleva vidí 
vozidlo přijíždějící z vedlejší silnice na poslední chvíli. Stačí na to
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jediný strom těsně před křižovatkou. Při úhybném manévru může 
dojít k dopravní nehodě (smyk, střet s protijedoucím vozidlem, 
atd.).

Foto č. 9: Vegetace na vnitřní straně směrového oblouku brání 
dostatečnému rozhledu. Řidič nevidí co se děje za zatáčkou.

2.) Stromy a keře způsobují střídání povrchu silnice (suchý/mokrý/
sněhové jazyky/náledí (foto č. 10), namoklé listí). V alejích je povrch 
déle mokrý; dříve vzniká a déle trvá náledí, ale řidič tuto skutečnost 
nepředvídá. Jízdní vlastnosti automobilů jsou pak na střídajících se 
typech povrchů různé a může dojít ke smyku zvláště v případech, kdy 
řidič musí řešit nenadálou dopravní situaci, kterou nezvládne.

Foto č. 10: Náledí v úseku silnice, kde rostou stromy. Je-li tato situace 
za zatáčkou nebo za horizontem, řidič tuto situaci nepředvídá a často 
dochází ke smyku.

3.) Za slunného počasí se rychle střídá ostré světlo a stín, čímž 
se podstatně snižuje zraková pohoda řidiče a zvyšuje se možnost 
přehlédnutí nebo pozdního rozpoznání problematické situace 
(např. blikajícího směrového světla vozidla nebo mávnutí cyklisty 
odbočujícího vlevo, vyběhnutí zvířete apod.). Efekt je výrazný zejména 
na jaře a na podzim.
4.) Při dopadu slunečních paprsků na silnici přes koruny stromů 
je povrch skvrnitý, silnice splývá s okolím a může dojít až ke ztrátě 
orientace.
5.) Stromy rostoucí na krajnici narušují konstrukci vozovky a vytváří 
terénní nerovnosti. Může dojít ke zhoršení stability vozidla. Brání také 
odtoku vody, může dojít ke smyku vozidla.

V dohledné době nelze předpokládat, že dojde ke zlepšení. Situaci 
ovlivňují tyto faktory:
1.) U většiny silničních správců chybí odborník na vegetační úpravy, 
který by péči o zeleň a zásahy do ní systematicky řídil. Majetkoví 
správci nebo pracovníci provozu nejsou schopni zajišťovat vše na 
potřebné odborné úrovni. Pravidelné kontroly zaměřené na vegetaci 
nejsou žádným závazným přepisem stanoveny. Zahradnické skupiny 
na bývalých okresních správách silnic, které systematickou péči 
o vegetaci zajišťovaly, byly v rámci šetření propuštěny již na začátku 
90-tých let minulého století a péči dnes často vykonávají neodborníci. 

Lepší situace není ani v investiční výstavbě, kde chybí kvalifikovaní 
pracovníci pro připomínkování projektů, dozor při realizaci, přejímání 
vegetačních úprav a péči bezprostředně po výsadbě. S výsadbou na 
nevhodných místech se proto u našich silnic potkáváme často (foto č. 
11).

Foto č. 11: Nevhodná výsadba stromů na vnitřní straně směrového 
oblouku bude bránit dostatečnému rozhledu. Stromy jsou v těsné 
blízkosti silnice a vytvoří pevnou překážku silničního provozu.

2.) Nedostatek finančních prostředků způsobuje, že vegetace je až na 
posledním místě a péče o ni se velmi často omezuje pouze na sekání 
úzkého pruhu pozemku podél komunikace (foto č. 4), havarijní kácení 
a vyvětvování. Silniční správce při svém rozhodování preferuje 
opravy vozovek, mostů a dalších technických součástí komunikace, 
obnovu dopravního značení apod. V mnoha případech je péče o zeleň 
považována za nadbytečný luxus a zbytečnost. Přitom vhodný 
vegetační doprovod je to, co řidič vnímá a co významně ovlivňuje 
jeho psychickou pohodu. Pokud je však ponechána bez pravidelné 
péče, může způsobit problémy. Např. nálety na nevhodných místech 
a dřeviny vyrostlé z pařezů jsou ponechávány na místě tak dlouho, až 
se stanou pevnou překážkou (foto č. 12 a 13).

Foto č. 12: Skupina stromů na krajnici vyrostlá z pařezových 
výmladků pokáceného stromu již opět tvoří pevnou překážku 
silničního provozu (§ 29 zákona o pozemních komunikacích).

Foto č. 13: O pevné překážky vyrostlé z náletů není ani kolem 
frekventovaných silnic nouze.
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Foto č. 14: I nadále se bude vysazovat v bezprostřední blízkosti 
vozovky, mezi dopravními značkami, na vnitřní straně směrového 
oblouku a u křižovatky.

3.) Díky velmi dobře organizované mediální kampani byla přijata 
novela č. 349/2009 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. a následně vyhláška 
č.189/2013 Sb. Tyto velmi komplikují silničním správcům nejenom 
kácení, ale také výchovné zásahy do porostů – viz předchozí článek 
„Strom jako doprovod pozemních komunikací a jeho postavení 
v právních předpisech“. Pro kácení musí být povolení příslušného 
orgánu ochrany přírody, který může uložit náhradní výsadbu. Je zde 
reálný předpoklad, že silniční správci budou nuceni provádět náhradní 
výsadbu na zcela nevhodných místech (foto č. 14) a bez ohledu na 
počet usmrcených, těžce i lehce zraněných osob v budoucnu. Rovněž 
je problém při odstraňování náletů a pařezových výmladků vyrostlých 
na místech, kde by se staly pevnou překážkou silničního provozu, 
znemožňovaly odtok vody nebo zhoršovaly stavebně technický 
stav komunikace. Ponechávání náletů a nové výsadby kolem silnic 
v budoucnu způsobí, že dopravních nehod s nárazem do stromu bude 
více a pomníčků kolem cest bude přibývat.

Foto č. 15: Těchto pomníčků bude kolem silnic přibývat

V Mladé frontě dnes dne 12. 10. 2015 byl publikován článek 
„K silnicím se vracejí stromy smrti“ s tím, že kontroverzní plán 
obsahuje vládní dokument. U silnic se mají znovu sázet aleje 
kvůli vedru, díky kterému se asfalt roztéká. Proto je nutné silnice 
stínit stromy. Pokud je to opravdu tak, jak uvádějí noviny, tak 
Ministerstvo dopravy rezignovalo na bezpečnost silničního 
provozu a pracuje s argumenty patřící do minulého století. Stromy 
jsou v krajině nezbytné, ale mají být opravdu v bezprostřední 
blízkosti silnic?  

Závěr: Malé chyby by neměly vést k extrémním následkům – ani 

soudy netrestají smrtí okamžik nepozornosti, přehlédnutí náledí 
či defekt kola. Potřebujeme silnice promíjející naše chyby - a nejde 
jen o naše chyby: mnohdy havaruje s těžkými následky ten, kdo 
uhýbal druhému, jenž se dopustil chyby, v horším případě tomu 
bezohlednému. Otázka tedy nestojí: Stromy u silnic ano či ne. 
Otázka zní: Co je cennější strom či lidský život?

Bylo by více než vhodné, aby se Ministerstvo dopravy a Besip začaly 
vážně zabývat touto problematikou. Více než 100 usmrcených osob po 
nárazu na strom ročně by měl být k tomu pádný důvod. 

Ing. Daniela Švédová, Ing. Zora Šachlová, Ing. Vlasta Michková
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Systémy Weigh-in-motion: Neváhat. Zvážit!
Každý rok proudí ze státního rozpočtu miliardy korun do oprav silnic, 
které trpí především těžkou nákladní dopravou. Dopravcům se totiž 
stále vyplácí vypravovat přetížená vozidla, která pak zejména v letních 
měsících silnice doslova devastují. Přitom existují systémy, které taková 
vozidla snadno odhalí: Weigh-in-motion (zkráceně WIM), resp. dyna-
mické vážení vozidel za jízdy.

Princip je prostý. Ve vozovce jsou naistalovány vážící senzory, jedná se 
o jakési pruty zabudované napříč silnicí, které zváží každé projíždějící 
vozidlo, a to až na úroveň jednotlivé nápravy či kola, a doprovodný 
systém toto zaznamená a uchová. Zároveň takový systém dokáže 
rozeznat typ vozidla, zda se jedná o osobní, nákladní, s přívěsem či 
bez přívěsu, dodávku nebo třeba autobus, a následně vyhodnotit, zda 
je vozidlo přetížené. Díky přítomnosti kamer je současně pořizována 
fotodokumentace a systém pro rozpoznání SPZ jednoznačně vozidlo 
identifikuje. Výsledkem je záznam o dopravním přestupku s podrob-
ným protokolem.

Tyto systémy pracují v různých režimech a s rozdílnou přesností v zá-
vislosti na typech senzorů a nastavení. Pro tzv. předselekci jsou vhodné 
systémy i s nižší přesností od ± 20%. Tyto slouží pouze pro vytipování 
vozidel a jejich následné převážení za účasti policie na stanovišti se 
statickými váhami, které je umístěno dále ve směru jízdy vozidla. 
Policie v tomto případě dostane podezření na přetížené vozidlo, děje se 

tak on-line prostřednictvím moderních technologií, např. notebooku 
nebo tabletu.

Systémy s vyšší přesností, která se pohybuje v toleranci ± 5%, jsou 
určeny pro přímé pokutování a jsou k tomu v rámci národní legislativy 
certifikovány. Tyto systémy nejen dopravní přestupek zaznamenají, 
ale následně také vystaví protokol, zajistí jeho odeslání provozovateli 
vozidla a zahájí přestupkový proces.

Ne vždy je ale dostačující vozidla pouze vážit. Pro mnohé instalace je 
vhodné nebo dokonce nezbytné měřit i jejich rozměry. Především jde 
o nákladní vozidla. Systém je tak možné doplnit o senzory měří-
cích  šířku, délku a výšku vozidla a dle potřeby, resp. po překročení 
povolených limitů vozidlo odklonit nebo mu zakázat vjezd například 
do centra města. K těmto účelům slouží proměnné dopravní značky 
a informační tabule, které jsou s měřícími systémy přímo propojené. 

Tyto chytré technologie již v České republice fungují, je možné se s 
nimi setkat například na dálnicích, ale třeba také na příjezdových ces-
tách do měst. Vzhledem k hustotě silniční sítě a počtu vozidel je však 
počet těchto instalací stále nevelký. Návratnost investice do systému 
Weigh-in-motion je přitom nesporná. Jde nejen o ušetřené miliardy, 
kterými se každým rokem ucpávají tisíce výmolů a výtluků, ale přede-
vším o bezpečnost na českých silnicích. Tyto chytré technologie tedy 
nejen šetří peníze, ale především zdraví a životy. V tomto případě tedy 
platí: neváhat a vážit!

Libor Sušil

NOVINKY ZE 
SVĚTA DOPRAVY
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Partneři čtvrtého ročníku Dopravní snídaně
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náročné požadavky našich zákazníků.
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