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ůBSTRůKT 

Tato bakalá ská práce analyzuje dopravní nehody a jejich p íčiny na dálnici D2 a současn  

vymezuje riziková místa této komunikace. Práce je rozd lena na dv  části – teoretickou a 

praktickou. V teoretické části je vymezen legislativní rámec dopravy, základní pojmy 

a historie dálniční sít . Praktická část dále rozebírá jednotlivé p íčiny dopravních nehod 

a analyzuje kritická místa na dálnici D2. Na základ  zjišt ných poznatk  je zpracována 

SWOT analýza a navrhnuty optimalizace pro zlepšení bezpečnosti v doprav . 
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Doprava, dopravní nehody, kritická místa na komunikaci, SWOT analýza a intenzita 

dopravy. 

 

ůBSTRůCT 

This bachelor thesis analyzes the traffic accidents and their causes on the highway 

D2 and simultaneously identifies risk sites this communication. The work is divided into 

two parts – theoretical and practical. The theoretical part is defined legislative framework 

for transport, basic terms and history of the motorway network. The practical part analyzes 

the individual causes of traffic accidents and analyzes the critical points on the highway 

D2. Based on the findings SWOT analysis and optimizations designed to improve traffic 

safety. 
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Traffic, traffic accidents, critical points of communication, SWOT analysis and traffic 

intensity. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: 

,,Bohužel, až na konci našeho lidského snažení je člov k, jeho cenný život, zdraví 

a bezpečnost; v dopravním prost edku i mimo n j na pozemních komunikacích.‘‘ 
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ÚVOD 

Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prost edk , lidí a zboží 

po dopravních cestách. Mezi základní druhy dopravy pat í železniční, vodní, silniční 

a letecká. Cestovat se začalo již v dávných dobách, kdy nebylo pot eba dopravních 

prost edk  a cestovalo se p šky. Posléze se zp sob dopravy začal zdokonalovat a lidé 

pro cestování využívali zví at. S p íchodem vynálezu spalovacího motoru v roce 1859 

p ichází i velký rozvoj v oblasti dopravních prost edk . 

S vývojem silniční dopravy, p ichází pot eba budování dopravních cest. P vodní 

neupravené prašné p šiny se postupem času začaly prom ňovat na cesty zpevňované 

kamením. Následný vývoj vedl až k vynálezu materiálu TůRMůK díky jemuž byl povrch 

ješt  více zpevn n. Tento materiál obsahoval dehet a písek a je p edch dcem dnešních 

asfaltových povrch . ůsfaltový povrch spolu s betonem se začaly používat od roku 1ř45, 

následn  pak do roku 1ř70 byla zajišt na asfaltová cesta tém  do každé vesnice, od téhož 

roku byla zahájena i výstavba dálniční sít .  

Dalo by se íci, že silniční doprava je jeden z druh  dopravy, který si prošel a ješt  stále 

prochází velkým rozvojem. Dnešní dobu si spoustu lidí bez dopravních prost edk  

nedovede ani p edstavit. Dopravu využíváme ke každodennímu životu nap .: p i cestování 

do školy, práce nebo pro p epravu r zného spot ebního materiálu.  

Životní úroveň lidí, ale i rozvoj dopravy se zvyšuje nep edstavitelným tempem. 

V rámci tohoto rozvoje jsme zaznamenali nár st počtu lidí s idičským oprávn ním, 

ale i počet registrovaných vozidel pohybujících se po silničních komunikacích. 

Tento nár st sebou p ináší i r zná úskalí, a to nap íklad znečisťování životního prost edí, 

zhoršení stavu pozemních komunikací a z toho plynoucí navýšení finančních obnos  

na jejich opravy, ale i zvýšení počtu dopravních nehod. Soub žn  s vývojem silniční 

dopravy se objevují vlivy p sobící negativn  na lidské zdraví jako je nap íklad hlučnost 

a zvyšující se emise výfukových plyn . 

V každodenním život  se setkáváme s informacemi o dopravní situaci v České republice, 

ale i ve sv t . Nár st dopravních nehod zaznamenáváme ve všech oblastech dopravy 

a podle toho je také označujeme. Nap íklad u nehod motorových vozidel hovo íme 

o autonehod , u plavidel se m že jednat o ztroskotání lodi a u letadel hovo íme o letecké 

katastrof  zavin né pádem letadla. 
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Dopravní nehody jako takové se stávají velkým problémem pro společnost. 

Na idiče je kladen velký tlak, který je z části zap íčin n zvyšující se hustotou provozu 

a usp chanou dobou. Proto je pot eba neustále hledat, zkoumat a zavád t nová opat ení 

pro zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. 

Nejv tším problémem p i dopravních nehodách jsou nehody s následky na zdraví 

pop ípad  se ztrátou život . Na silnicích se úmrtnost neustále zvyšuje a v pr m rných 

propočtech na silnicích zem ou denn  2 lidí. Z tohoto d vodu je pot eba apelovat 

na chování idič  a vyzývat je ke zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PRůVNÍ NORMY V OBLůSTI DOPRůVY 

V následující kapitole je p iblížen legislativní rámec, který se zabývá problematikou 

silniční dopravy. 

 

Zákon č. 111/1řř4 Sb., o silniční doprav , ve zn ní pozd jších p edpis . 

Zákon upravující podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými 

vozidly provád né pro vlastní a cizí pot eby za účelem podnikání. Zákon se nevztahuje 

na provozování silniční dopravy pro soukromé pot eby fyzické osoby – provozovatele 

vozidla a člen  jeho domácnosti, pokud není provád na za úplatu. [1] 

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti účastník  provozu na pozemních 

komunikacích, pravidla provozu na pozemních komunikacích a p sobnost a pravomoc 

orgán  státní správy a Policie ČR. [2] 

 

Zákon č. 13/1řř7 Sb. o pozemních komunikacích. 

Obsahuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu a jejich ochranu, 

následn  pak práva a povinnosti vlastník  pozemních komunikací a jejich uživatel . [3] 

 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod. 

Tato vyhláška upravuje vedení záznam  v evidenci dopravních nehod a zp sob 

p edávání podklad  do centrální evidence dopravních nehod. V této vyhlášce nalezneme 

podrobnosti o vedení evidence údaj  o účastníkovi dopravní nehody, o vozidle, údaj  

o stavu pozemní komunikace v míst  a dob  dopravní nehody a další. [4] 

 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zp sobilosti k ízení 

motorových vozidel ve zn ní pozd jších p edpis . 

Je zákon upravující podmínky pro provozování autoškoly, zp sob provád ní výuky 

a výcviku žadatel  o získání odborné zp sobilosti k ízení motorového vozidla, práva 

a povinnosti provozovatel  a učitel  autoškol a vydávání pr kazu profesní zp sobilosti 

idiče. [5] 
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2 VYMEZENÍ ZÁKLůDNÍCH POJM  

Tato kapitola je zam ena na základní pojmy, které se vztahují k provozu 

na pozemních komunikacích, k základnímu d lení pozemních komunikací a k účastník m 

silničního provozu. V tšina t chto základních pojm  je definována zákonem 

č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých 

zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. 

2.1 Pozemní komunikace 

Pozemní komunikace = dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, 

včetn  pevných za ízení nutných pro zajišt ní tohoto užití a jeho bezpečnosti.  

Pozemní komunikace se d lí do t chto kategorií: 

 dálnice, 

 silnice, 

 místní komunikace,  

 účelová komunikace.  

O za azení do jednotlivých kategorií rozhoduje p íslušný správní ú ad na základ  

dopravního významu a stavebn  technickém vybavení. 

 

Dálnice = pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 

silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových k ížení, s odd lenými 

místy napojení pro vjezd a výjezd a která má sm rov  odd lené jízdní pásy. Dálnice 

je  p ístupná pouze silničním motorovým vozidl m. 

 

Silnice = ve ejn  p ístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly 

a chodci. Silnice tvo í silniční síť. 

 

Místní komunikace = ve ejn  p ístupná pozemní komunikace, sloužící p evážn  k místní 

doprav  na území obce. Místní komunikace m že být vystav na jako rychlostní místní 
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komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a p ístupná pouze silničním motorovým 

vozidl m. 

 

Účelová komunikace = pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 

nemovitostí pro pot eby vlastník  t chto nemovitostí nebo ke spojení t chto nemovitostí 

s ostatními pozemními komunikacemi. [3] 

2.1.1 Rozdílnost dálnice a rychlostní silnice 

Jednotlivé typy silničních komunikací se od sebe r znými zp soby liší, ale mohou 

mít i společné znaky, což je i v p ípad  dálnic a rychlostních silnic. Shodnými znaky 

t chto dvou komunikací m žeme chápat sm rové d lení Ěkaždý sm r má minimáln  

dva jízdní pruhy), dálnice i rychlostní silnice jsou brány jako páte ní komunikace 

České republiky. 

Mezi jednotlivé rozdíly m žeme za adit skromn jší prostorové uspo ádání 

rychlostní silnice, dálnice jsou 27,5 m široké, kdežto rychlostní silnice je široká 25,5 m. 

Rychlostní silnice má také užší jízdní pruh a to 3,5 m místo 3,75 m. Jeden ze základních 

rozdíl  je i maximální povolená rychlost a to na dálnici 130 km/h a na rychlostních 

silnicích 110 km/h. Mezi rozdílné faktory m že pat it i cena za vystav ný kilometr, 

protože pro výstavbu dálniční komunikace je pot eba vykupovat v tší rozm ry pozemk , 

což m že zap íčinit vyšší cenu za m2 plochy. K 1. 1. 2016 byl pojem rychlostní silnice 

úpln  odstran n z terminologie. V tšina bývalých rychlostních silnic byla p em n na 

na dálnici a zbytek byl p eveden na silnice 1. t ídy. [6] [7] 

2.1.2 Účastníci provozu na pozemní komunikaci 

Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každá osoba, která se p ímým 

zp sobem účastní provozu na pozemních komunikacích. 

Účastníkem provozu m že být: 

- idič Ěspolujezdecě, 

- vozka, 

- chodec, 

- jezdec na zví eti, … 
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idič = osoba, která ídí motorové vozidlo nebo jiné vozidlo včetn  jízdního kola 

nebo tramvaje. 

Chodec = člov k, který tlačí, pop ípad  táhne sáňky, d tský kočárek, vozík pro invalidy 

nebo ruční vozík nep esahující ší ku 600 mm, dále pak lyža  a člov k pohybující 

se na kolečkových bruslích. 

Vozka = osoba ídící koňský povoz tažený koňmi nebo jinými hospodá skými zví aty. [2] 
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3 DOPRůVNÍ NEHODY 

Dopravní nehoda je definována zákonem č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o zm nách n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 

A to takto: ‚‚Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, 

například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní 

komunikaci, při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé 

souvislosti s provozem vozidla v pohybu.‘‘ [2] 

Dopravní nehodou m žeme tedy chápat nezamýšlenou a nep edvídatelnou událost, 

která se stala v silničním provozu a byla zp sobena dopravními prost edky, 

kdy tato událost zap íčinila újmu na životech a zdraví osob nebo na majetku. 

Dopravní nehody se mohou d lit z mnoha hledisek a pohled . Mezi nejčast jší d lení 

pat í pojmy: 

o malá dopravní nehoda – nehoda, p i které došlo k mén  závažným porušením 

pravidel silničního provozu a v p ípad , že došlo ke zran ní, tak doba léčení 

nep ekročí 24 hodin, [8] 

o velká dopravní nehoda – nehoda, u které máme povinnost p ivolat policii, 

podmínkami této nehody jsou usmrcení nebo zran ní osoby pop ípad  hmotná 

škoda p evyšující částku 100 000 Kč. [9] 

 

Je také statisticky dokázáno, že každou dopravní nehodu zp sobenou na pozemní 

komunikaci je možno určit jejími základními znaky, jimiž jsou: 

- nep edvídatelnost Ěmoment p ekvapeníě, 

- zp sobení škody na život  nebo zdraví osoby nebo na majetku, 

- p ímá souvislost s provozem vozidla, 

- silniční dopravní nehodou je kolize. [10] 

 

Za dopravní nehodu se podle trestn  právních hledisek nepočítá nap íklad: srážka 

dvou chodc , upadnutí chodce na chodníku a požár vozidla Ěnení-li zp soben dopravní 

nehodou). [8] 
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Další možností d lení dopravní nehody je podle: 

- následk  dopravní nehody, 

- zavin ní dopravní nehody, 

- hlavní p íčiny dopravní nehody, 

- škody na zdraví a majetku. 

Následky dopravních nehod je jedno z hledisek, kterým se zabývá vyšet ovatel dopravní 

nehody. Mohou být: 

- usmrcení účastníka, 

- t žké poran ní Ěosoba p evýší pracovní neschopnost 7 dn ě, 

- lehké poran ní Ěpracovní neschopnost nep evýší 7 dn ě, 

- bez poran ní. 

Samoz ejm , že p i vyšet ování nehod, ale celkov  i pro samotné účastníky dopravní 

nehody by bylo nejlepším stanoviskem, aby nedošlo k žádnému zran ní 

ani újm  na zdraví. [8] 

Dalšími d ležitými pojmy v oblasti dopravní nehodovosti, jsou definované 

dle Metodiky identifikace ešení míst častých dopravních nehod vydané Centrem 

dopravního výzkumu (dále jen CDV): 

Nehodové místo – je takové místo, kde dochází k dopravním nehodám 

Místo častých dopravních nehod – je takové místo, na kterém došlo k v tšímu počtu 

dopravních nehod 

Úsek častých dopravních nehod – takový úsek, kde na vzdálenost v tší než 250 m 

dochází ke kumulaci míst častých dopravních nehod 

Nebezpečné místo – takové, jež nehodovost sice leží pod stanovenými hraničními 

hodnotami výb rového kritéria, ale p esto vykazují potenciáln  stejná rizika možného 

vzniku nehody 

Usmrcená osoba – osoba, která zem e p i dopravní nehod  na míst , nebo do 30 dn  

od data nehody (statistiky nehod v ČR evidují do 24 hodin od vzniku nehodyě [11] 
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3.1 P íčiny dopravních nehod 

Rozsah p íčin a faktor , které ovlivňují vznik dopravních nehod je neskutečn  široký. 

Tyto p íčiny se pro lepší orientaci dají rozd lit z r zných hledisek: 

- právní hledisko, kdy p íčinami nehod mohou být: 

o idič Ěchybování idičeě, 

o špatný technický stav vozidla, 

o špatný stav komunikace, 

o kombinace všech výše uvedených. 

- hledisko vlivu pozemní komunikace na vznik nehod, 

- hledisko psychologických p íčin nehod, 

- jiná možná hlediska.  

Následn  pak pro identifikaci míst dopravních nehod je pot ebné brát v úvahu všechny 

hlediska dohromady Ěnikoliv každé zvlášťě. [11] 

 

Statistická zjišt ní o dopravní nehodovosti jsou výsledkem spolup sobení 

t í základních faktor , a to v kombinaci idič Ělidský faktorě, dopravní prost edek 

a prost edí Ěpozemní komunikaceě.  

 

Obr. 1 Podíl jednotlivých aspekt  na vznik dopravní nehody 
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Na základ  statistického sledování m žeme usoudit, že nejčast ji selhává práv  lidský 

faktor. Tyto skutečnosti prokazuje myšlenka braní v potaz člov ka jako lidské bytosti, 

kdy v současném sv t  modernizace a pokroku nelze ovlivnit dostatečn  jeho pocity 

a emoce, které mají následn  vliv na jeho činy. Nejv tším problémem je u idič  smyslové 

vnímání dopravní situace, člov k je velmi snadno ovlivnitelný jeho současným stavem, 

jako je nap íklad t lesný stav, duševní stav, nálada a koncentrace. Dalším velmi často 

zmiňovaným faktorem nehodovosti je v k a zkušenosti idič . Tradiční d lení t chto typ  

idič  je: 

- idič začátečník, 

- idič pokročilý, 

- idič zkušený. [9] 

ůvšak ani zkušenost a vysp lost jedince nezaručí nižší nehodovost, vše zaleží 

na jednotlivci, jeho pudu sebezáchovy a smyslu pro dodržování pravidel silničního 

provozu. 

Mezi hlavní p íčiny dopravních nehod zp sobené idičem adíme: 

- nep im enou rychlost, 

- nesprávné p edjížd ní, 

- nesprávný zp sob jízdy, 

- technickou závadu vozidla zavin nou idičem. 

Speciální podskupinu následn  tvo í nehody zavin né pod vlivem alkoholu 

a to buď idičem vozidla, chodcem nebo jiným účastníkem silničního provozu. [Ř] 

Všechny dopraní nehody samoz ejm  nejsou zp sobeny pouze chybou idič . Trendem 

poslední doby jsou extrémn  rozsáhlé uzavírky silnic a to i na velmi frekventovaných 

komunikacích, nap íklad po jarní oblev  se každoročn  na silnicích ukazují místa s velmi 

špatným stavem komunikace a silničá i nestíhají zasypávat vzniklé díry. Tyto vady 

silničních konstrukcí mohou být zp sobeny: 

- chybným návrhem; 

- chybným provedením; 

- použitím vadných nebo nekvalitních hmot či jejich nesprávnou kombinací; 
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- porušením krajnic – špatné odvodn ní krajnice. [10] 

Dobrý stav pozemní komunikace je nedílnou součástí pro volný pr b h silničního provozu, 

a tedy i jednou z hlavních priorit p i snaze o snížení nehodovosti na českých silnicích. 

 

3.1.1 Povinnosti účastník  dopravních nehod 

V p ípad , že se stala dopravní nehoda, která podle podmínek zákona o silničním 

provozu č. 361/2000 Sb. musí být neprodlen  nahlášena Policii ČR, je povinností 

účastník  nehody takto neprodlen  učinit. Nehodu je možné oznámit na tísňové lince 15Ř 

nebo na evropskou tísňovou linku 112, která je v České republice provozována hasičským 

záchranným sborem a volající tak budou dále p epojeni na p íslušnou složku. 

idič, který m l účast na dopravní nehod  je povinen: 

- neprodlen  zastavit vozidlo, 

- zdržet se požití alkoholických nápoj  Ědo p íjezdu policejní hlídky, kv li kontrolní 

zkoušce na alkoholě, 

- učinit opat ení k zabrán ní vzniku škody osobám nebo v cem, 

- spolupracovat p i zjišt ní skutkového stavu. 

 

Dojde-li p i DN k usmrcení, zran ní osoby nebo ke hmotné škod  p evyšující částku 

100 000 Kč jsou účastníci dopravní nehody povinni tuto nehodu neprodlen  oznámit 

Policii ČR. Mezi jejich následující povinnosti pat í i označení komunikace výstražným 

trojúhelníkem, p i této činnosti by m l mít samotný účastník dopravní nehody výstražnou 

vestu, aby nedošlo k jeho zran ní projížd jícími vozidly. K dalším povinnostem t chto 

účastník  pat í: pomoc všem zúčastn ným na dopravní nehod , nep emisťování vozidla 

Ěkv li následnému vypracování protokolu o DNě a setrvání na míst  DN do p íjezdu 

policejní hlídky nebo povinnost se na toto místo vrátit okamžit  po p ivolání 

pomoci. [2] [12] 

3.1.2 Evidence dopravních nehod 

Policie České republiky má povinnost vést záznamy o všech nahlášených dopravních 

nehodách. Evidence dopravních nehod se vede v elektronické podob  a zpracované údaje 

se následn  p edávají do centrální evidence dopravních nehod. Zp sob vedení 
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této evidence upravuje Vyhláška Ministerstva dopravy a spoj  č. 32/2001 Sb., 

o evidenci dopravních nehod. 

 

Policie ČR na míst  dopravní nehody eviduje údaje o: 

o účastníkovi dopravní nehody, 

o vozidlu, 

o pozemní komunikaci v míst  a dob  dopravní nehody, 

o časových, lokačních a doplňujících údaj  o dopravní nehod . [4] 

 

Po p íjezdu hlídky na místo dopravní nehody probíhají následující úkony, 

které zabezpečují d kazy a bezpečnost na tomto míst : 

a) ohledání místa silniční dopravní nehody; 

b) ohledání dopravních prost edk ; 

c) léka ské prohlídky zran ných osob a ohledání mrtvol; 

d) zjišt ní stavu účastník  silniční dopravní nehody – alkohol, pop ípad  jiné omamné 

látky; 

e) vyžádání vysv tlení od účastník  nehody a očitých sv dk . [8] 

 

Veškeré informace o dopravní nehod  jsou protokolovány do záznamu o dopravní 

nehod , který obsahuje následující pasáže: 

1)  identifikační číslo dopravní nehody; 

2)  datum, den a čas; 

3)  místo dopravní nehody; 

4)  druh nehody; 

5)  druh srážky; 

6)  druh pevné p ekážky; 

7)  charakter nehody; 

8)  zavin ní; 

9)  hlavní p íčina nehody; 

10)  alkohol u viníka; 

11)  zdravotní následky nehody; 
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12)  údaje o vozidle; 

13)  druh a stav povrchu vozovky; 

14)  pov trnostní podmínky; 

15)  viditelnost. [13] 

 

V každém jednotlivém protokolu o dopravní nehod  najdeme zaznamenány 

všechny tyto kategorie, které se pro své pot eby ješt  dále rozd lují. Nap íklad 

u zdravotních následk  nehody se rozlišuje, zdali došlo k lehkému zran ní osob, t žkému 

zran ní osob anebo k usmrcení účastníka. 

3.2 Identifikace míst častých dopravních nehod 

Pro snižování dopravní nehodovosti je nutné nejd íve identifikovat místa častých 

dopravních nehod Ědále jen MČDNě a co nejp esn ji analyzovat jejich stávající stav. 

Čímž je myšleno polohové popsání místa nehody a posléze i následn  správn  provedená 

evidence. 

Místa častých dopravních nehod by m ly být obsahov  popsány následovn :  

- za azení typu nehod podle typologického katalogu dopravních nehod, 

- popis umíst ní všech účastník  nehod Ěsm r jízdy, brzdné stopy, …ě, 

- stanovení okolností nehodového d je Ěpočasí, roční období, …ě, 

- právní posouzení vzniku nehody Ědle posouzení Policie ČRě, 

- stavebn -technický stav  MČDN Ěkvalita povrchu vozovky, dopravní značení, …ě, 

- dopravn -inženýrské charakteristiky MČDN Ěrychlost, p ehlednost, …), 

- následky dopravní nehody. 

Dále se pro místa častých dopravních nehod používá polohový popis místa, a to alespoň 

v tomto rozsahu: 

- číslo a kategorie silnice Ěv p ípad  malých obcíě, 

- stanovení staničení místa častých dopravních nehod, 

- polohopis dle ulice Ěv p ípad  v tších obcí nebo m stě. 

3.2.1 Výb rové kritérium 

ůby mohl být jednotlivý úsek pozemní komunikace prohlášen místem častých 

dopravních nehod, musí být spln no tzv. výb rové kritérium. Toto kritérium vychází 
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z praktických zkušeností p i hledání vztah  mezi dopravní nehodovosti a uspo ádáním 

komunikace. 

D íve bylo považováno za místo častých dopravních nehod takové místo, kde dojde 

na úseku 0,5 km v období dvou let minimáln : 

o k 10 nehodám na silnici I. t ídy 

o k 7 nehodám na silnici II. t ídy 

Toto kritérium bylo nevyhovující, protože nebralo v úvahu typ nehod ani jejich 

následky. Proto bylo navrženo kritérium nové.  

 

V současnosti je tedy místem častých dopravních nehod v ČR považován úsek o délce 

až 250 metr  nebo k ižovatka, kde se staly nejmén : 

- 3 nehody s osobními následky za 1 rok, 

- 3 nehody s osobními následky stejného typu za 3 roky, 

- 5 nehod stejného typu za 1 rok. 

ůni toto kritérium hodnocení ovšem není definitivní. Podstatou metody pro identifikaci 

míst častých dopravních nehod je tyto zanalyzované komunikace rozd lit na úseky 

a vyhodnotit tak jednotlivé ukazatele v každém z nich. [11] 

P esnost každé jednotlivé analýzy, tudíž i toto hodnocení místa častých dopravních 

nehod je závislé na vstupních datech, dojde-li tedy k nep esnému záznamu jednotlivých 

dopravních nehod, jejich p íčin a následk , m že být určení místa častých dopravních 

nehod nep esné nebo zkreslené. 
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4 HISTORIE DÁLNIČNÍ SÍT  

Historický vývoj dálničních komunikací, tedy nejrychlejších silničních komunikací 

v České republice, byl zahájen roku 1935, v této dob  vznikaly prvopočáteční plány 

o výstavb . S prvním takovým návrhem p išla komise Československého regionalistického 

úst edí. Trasa dálniční komunikace m la vést ze západu na východ republiky a to p ímo 

jejím st edem, její celková délka by dosahovala 700 km. 

 

 

Ovšem tehdejší doba nebyla pro tuto výstavbu velmi p íznivá. Se zm nami 

politických režim  se m nily i zám ry pro vybudování dálniční komunikace. 

Po podstoupení Československa Mnichovské dohod  v roce 1ř3Ř p išlo Československo 

o značnou část svého území, a proto se musely p epracovat i plány na výstavbu silniční 

sít .  

B hem roku 1ř3Ř byl tedy celý návrh pozm n n a na konci roku byla podepsána zástupci 

vlád N mecka a Československa dohoda o stavb  ,,n mecké,, autostrády. B hem 

následujících p ti let se m nily vize o budování dálniční sít  v závislosti na rozsahu území. 

Byl ú edn  zaveden název ,,dálnice‘‘ jako dálkový charakter dopravy a také se postupn  

m nily jednotlivé parametry silniční komunikace Ěší ka, sm rové oblouky, …ě.  

Postupn  byly rozestav ny n které d ležité mosty protínající úseky dálniční sít  

Ěnap . most p es údolí Želivkyě. V roce 1ř45, kdy p ichází konec okupace a je obnoveno 

Československo, se na našem území nachází t i nedokončené úseky dálniční sít  

o délce 188 km, které jsou dále rozvíjeny. Pr b žný vývoj dostavby jednotlivých úsek  

ovšem netrvá dlouho a v roce 1ř50 jsou práce op t utlumeny a staveništ  zejí prázdnotou. 

Obr. 2 P vodní návrh vybudování dálniční sít ; mapy copyright © Jan Slovík 2002 
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  ůž po roce 1ř67 padlo rozhodnutí o obnov  dálniční výstavby, a to z d vodu 

zvýšení pot eb dopravy. Následný vývoj dálniční sít  pokračuje až do současnosti, jediné 

dokončené úseky do roku 2015 jsou dálnice D2 a D5. 

 

Obr. 3 Rozd lení jednotlivých dálnic; mapy copyright © Jan Slovík 2002 

 

P vodním zám rem bylo ,,prošpikovat‘‘ celou republiku dálniční sítí, od tohoto 

zám ru se postupn  upoušt lo a v tšina plánovaných tras byla prom n na na rychlostní 

silnice. Do roku 2015 se na našem území nalézalo 6 dálničních úsek , 

jimiž jsou dálnice: D1, D2, D3, D5, D8 a D11. 

 

Obr. 4 Výsledné rozvržení dálniční sít ; mapy copyright © Jan Slovík 2002 

 

Ovšem ke konci roku 2015 se op t začala objevovat myšlenka možného rozší ení 

dálniční sít  o n které rychlostní silnice, které by splňovaly požadavky na dálnici. 

Tyto spekulace vyplývaly z ejm  z nutné pot eby rozší ení dálniční sít , pop ípad  

tedy spíše z možnosti urychlení cestování po České republice. [14] 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 27 

 

4.1 Historie dálnice D2 

Výstavba dálnice D2 m la probíhat současn  s výstavbou dálnice D1, ovšem žádné 

p vodní poválečné plány dálnice nepočítaly s úsekem, který by vedl, až do Bratislavy. 

Projekt této dálnice vznikl až v 60. letech.  

Samotná výstavba dálnice byla zahájena v roce 1ř6ř, postupn  se snahou uvést 

všechny plánované úseky do provozu se prodlužovala i délka jejich výstavby, která byla 

celkov  zpožd na o 5 let. Budovaly se úseky Bratislava - Malacky, Brno – Hustopeče 

a Hustopeče - Malacky, kdy tento úsek byl nejdelším Ěm il 64 km) a také nejsložit jším. 

8. listopadu 1řŘ0 byla dokončena celá trasa z Brna do Bratislavy v celkové délce 118 km. 

Dále dálnic m la pokračovat až k maďarským hranicím. 

Rok 1řř3 p inesl spoustu zm n, a to i včetn  rozpadu federace a Slovensko 

se tak stalo samostatným státem. Dálnice D2 byla rozd lena mezi dv  již samostatné 

republiky a v Lanžhot  byl vybudován dálniční hraniční p echod. Výstavba dálnice ovšem 

pokračovala na Slovensku dále a v roce 2006 byl dostav n poslední úsek k maďarským 

hranicím, který dále navazuje na maďarskou dálniční síť. 

Dálnice D2 byla až do roku 2006 jedinou zcela dostav nou dálnicí 

v České republice. Díky vybudování této dálnice je dnes možné pohodln  cestovat z Česka 

p es Slovensko až do Maďarska. [14] 
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5 DÁLNIČNÍ SÍ  

V současnosti je celková délka vystav né dálniční sít  v ČR 1247 km, ale plánovaná 

délka je p ibližn  2 000 km. České dálnice jsou spravovány editelstvím silnic a dálnic. 

Maximální povolená rychlost na dálnici mimo obec je 130 km/h, ale v obci je pouze 

80 km/h. Od 1. ledna 2016 došlo k p evedení 14 rychlostních silnic na dálnice, 

čímž se dálniční síť rozrostla zhruba o 400 km. Nyní máme v ČR celkem 18 dálnic, 

kdy v současné dob  je v částečném provozu 17 z nich. U mnohých dálnic se jednotlivé 

úseky ješt  ani nezačaly stav t. Dokončené dálnice, kterými byly do roku 2015 dálnice 

D2 a D5, tak následn  od roku 2016 doplnily dálnice D10 a D46. 

Dálniční síť je v neustálém rozvoji a v roce 2016 by m ly být zprovozn ny t i úseky 

dálnic (dva modernizované úseky dálnice D1 a jeden nov  postavený úsek 

dálnice D8). [15] [16] 

5.1 Dálnice D2 

Dálnice D2 byla p vodn  koncipována jako spojnice Brna a Bratislavy. Celková 

délka dálnice na českém území zaujímá 61,2 km Ěnejkratší česká dálniceě a konečné 

náklady na výstavbu v 70. letech činily 2 547 340 000 Kčs. 

Celá délka dálnice prochází pouze jedním krajem a její vybudování trvalo 6 let 

a jeden m síc. [17] [18] 

5.2 Poplatky  

Z hlediska náklad  na budování silnic a neustále provád né opravy dálniční sít  

se v roce 1řř5 zavedl systém poplatk  v podob  dálničních známek, který se neustále 

vyvíjí. Tento systém se zavedl proto, aby se alespoň minimální část pen z na opravy silnic 

dokázala vrátit zp t do rozpočtu.  

Poplatky jsou určeny pro všechna vozidla s nejmén  čty mi koly, což znamená, 

že motocykly a t íkolky jsou osvobozeny od placení dálničních poplatk . 

Dále jsou od poplatk  osvobozeny i vozidla označena značkou pro zdravotn  postižené 

nebo vozidla hasič , poskytovatel  záchranné zdravotnické péče, vojenské služby, policie 

a další. Tyto poplatky se rozlišují zejména podle váhy jednotlivých vozidel a podle doby 

platnosti. Váhou jednotlivých vozidel se rozumí: pro vozidla do 3,5 tuny platí veškeré 
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druhy dálničních známek, pro vozidla nad 3,5 tuny a výše jsou vyrobeny elektronické 

krabičky na mýtné.  

Pozn.: Váhou vozidla není bráno v úvahu samotné vozidlo, ale váha celé soupravy 

nap . vozík, vlek, náv s apod., a to vždy podle maximální hmotnosti, která je uvedena 

v technickém pr kaze. [22] 

5.2.1 Mýtné krabičky 

Mýtné krabičky jsou vlastn  palubními jednotkami, které je nutné si po ídit p i váze 

vozidla nad 3,5 tuny. Tyto jednotlivé jednotky komunikují s mýtným systémem 

prost ednictvím mýtných bran, které jsou rozmíst ny na každém placeném úseku. 

Pro vydání mýtné krabičky je pot ebný pr kaz totožnosti, malý technický pr kaz vozidla, 

kopie velkého technického pr kazu, 1 550 Kč jako kauce za jednotku a minimáln  500 Kč 

na p edplacení mýtného. Krabičku je možné si dobíjet buď p ed jízdou na p íslušných 

benzinových stanicích a nebo je zde možnost úhrady tzv. pozpátku vypsáním faktury firm  

u které idič jezdí. Jednotlivé poplatky za ujetý kilometr se liší podle hmotnosti vozidla, 

ale i podle doby použití silniční komunikace z hlediska: ročního období, hustoty provozu, 

den, noc. [23] 

5.2.2 Dálniční známky 

České dálniční známky se skládají ze dvou dílu, kdy jeden díl bez druhého nejsou 

platné. Prvním dílem je klasická nálepka, kterou lepíme do spodního pravého rohu čelního 

skla a to vždy ve sm ru jízdy. Druhým dílem je kupón, kterým policii prokazujeme, 

že jsme známku neukradli, ale poctiv  zakoupili. Nedílnou součástí obou dílu je správné 

vypln ní registrační poznávací značky vozidla propisovacím nesmazávajícím perem. [21] 

5.2.2.1 Dělení dálničních známek 

Dálniční známky jsou rozd leny časov  podle délky jejich platnosti, a to na roční, 

m síční a desetidenní. Pokud člov k po dálniční komunikaci ujede alespoň 1000 km ročn , 

tak se mu vyplatí jednoznačn  roční dálniční známka. Podle statistik je uvád no, že velkou 

část m síčních dálničních známek si po izují lidé, kte í cestují nap íklad na dovolené 

po České republice. 
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Cena jednotlivých dálničních známek pro vozidla do 3,5 tuny se pohybuje následovn : 

 Roční dálniční známka 1500 Kč. 

 M síční dálniční známka 440 Kč. 

 Desetidenní dálniční známka 310 Kč. 

V roce 2012 bylo p i prodeji dálničních známek celkem vybráno 3,9 mld. Kč. Z tohoto 

počtu tvo il nejv tší část prodej desetidenních dálničních kupón , a to více než 2,5 mil. 

kus . Ročních dálničních kupón  si motoristé zakoupili více než 1,ř mil. kus  a okolo 

460 tisíc kus  bylo prodáno m síčních dálničních kupón . Je nutno podotknout, 

že od roku 2012 se cena dálničních kupón  nem nila, a není tomu tak ani 

v roce 2016. [20] [21] 

Ze statistických údaj  z roku 2014 vyplývá, že prodej celkového počtu dálničních 

kupón  v rozmezí dvou let se zvýšil zhruba o necelých 500 tisíc kus . [24] [25] 

 

 

Graf 1: Srovnání prodeje dálničních kupón  v letech 2012 a 2014 

5.3 Správa a údržba dálnice 

Každých zhruba 50 km dálnice je z ízena jedna výkonná jednotka, tzv. St edisko 

správy a údržby dálnice a jednotka Policie ČR. Tato organizace je schopna udržovat 

dálnici v provozuschopném stavu. St edisko správy a údržby dálnice spolu s jednotkou 

Policie ČR sídlí v jednom areálu, ve kterém nalezneme administrativní a sociální budovy, 
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garáže, sklady a opravárenské dílny. Tato st ediska zajišťují kontrolu, úklid, čišt ní, drobné 

opravy vozovky a plynulost sv eného úseku. 

Na dálnici D2 se nacházejí dv  St ediska správy a údržby i s p íslušnou jednotkou 

Policie  ČR a to na -0,4 – 11,3km SSÚD Brno-Chrlice a na 11,3 – 60,8km SSÚD Podivín. 

5.3.1 Režim údržby 

Údržbou komunikace se rozumí, práce pro udržení komunikace v provozn  

a  technicky p ípustném stavu, odstraňování vad a nedostatk  k zajišt ní plynulosti 

provozu. Na dálniční komunikaci probíhají letní a zimní údržby. Zimní období údržby trvá 

od 1. 11. roku stávajícího do 31. 3. roku následujícího. Údržba silnic v zim  je činnost, 

p i které se za b žných podmínek odstraňuje z vozovky sníh nad 3 cm výšky a náledí 

za pomocí chemických rozmrazovacích látek.  

Na údržbu vozovky se b žn  využívá posypové soli, jenom na p ibližn  dvou 

kilometrech dálnice D2 se používá inertní posyp Ěkamenná drťě, který je zakázán kv li 

p ítomnosti chemicky rozpustných látek. Pr m rná roční pot eba finančních prost edk  

na zimní údržbu se na základ  dlouhodobého sledování, u dálnic pohybuje okolo jednoho 

milionu korun za kilometr. V letním období probíhá čist ní svodidel, zametání silniční 

komunikace a údržba zelen . [26] 
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6 CÍLE ů METODY 

6.1 Cíle bakalá ské práce 

Cílem bakalá ské práce je analyzovat dopravní nehodovost a současn  navrhnout 

opat ení pro její snížení. Následn  pak vymezit riziková místa a na nich rozebrat n která 

stavebn  technická opat ení, která mohou vést ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

6.2 Metody použité p i zpracování bakalá ské práce 

V bakalá ské práci jsou použity následující metody: 

6.2.1 Analýza 

Analýza je jednou z nejčast ji používaných v deckých metod. Metodicky 

jsem si rozčlenila zkoumaný objekt na jednotlivé části a zkoumala je z r zných úhl  

pohledu. ůnalyzované části jsou vytvo eny pomocí r zných statistik. Pro zhodnocení 

celkového pohledu na dopravu jsem použila SWOT analýzu. SWOT analýza je komplexní 

metodou kvalitativního hodnocení. Jádrem metody je klasifikace a ohodnocení 

jednotlivých faktor , které jsou rozd leny do čty  základních skupin: silné a slabé stránky, 

p íležitosti a hrozby. 

6.2.2 Modelování  

Model slouží pro zjednodušení návrhu, který je p enesen z teorie do grafické 

podoby. Metodu modelování jsem používala pro tvorbu teoretického modelu p i rozboru 

možných úprav na jednotlivých kritických místech v kapitole 11. 
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II.  PRůKTICKÁ ČÁST 
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7 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU DÁLNICE D2 

Cílem této kapitoly je objasnit a p iblížit současný stav dálnice D2, její strukturu 

a opravy, které na ní probíhaly nebo jsou v plánech do budoucnosti.  

7.1 Struktura dálnice D2 

Dálnice vedoucí z Brna do Bratislavy celkov  m í 118 km. Její trasa je na území 

České republiky dlouhá 61,2 km. Dálnice D2 vede nížinným, rovinatým a lehce zvln ným 

terénem Dyjskosvrateckého a Dolnomoravského úvalu. Vede p ímo, ale v úseku 

Hustopeče má mírn  táhlý oblouk. Celkov  se na ní objevuje nejmenší počet nájezd , 

v porovnání s jinými českými dálnicemi, a to 6, jimiž jsou: B eclav, Podivín, Hustopeče, 

Blučina, Chrlice a Brno-jih. Dálnice D2 prochází pouze Jihomoravským krajem.  

Dálnice D2 navazuje na slovenskou část dálnice vedoucí do Bratislavy a v Brn  

navazuje na velmi významnou dálnici D1 a to i jak ve sm ru na Prahu, tak i ve sm ru 

na Olomouc. [17] [18] 

 

Obr. 5 Dálnice D2 v rámci ČR [27] 

 

Dálnici D2 protíná 12 most , z nichž nejdelší most m í Ř77 m a vede p es eku 

Moravu až na hranici se Slovenskem. Dalším známým mostem je 104 m dlouhý most 

p es významný železniční koridor trasy B eclav - P erov. Na dálnici se nacházejí 
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4 obousm rná odpočívadla - Zeleňák, u Staroviček, u Ladné a u Lanžhota, kde je možnost 

odstavení kamion  projížd jících dálnicí. Na této dálnici jsou ve sm ru Brno - B eclav 

t i benzinové stanice a ve sm ru B eclav - Brno dv  benzinové stanice. [17] [19] 

Dálnice D2 má 6 sjezd , z nichž se v tšina napojuje na významné silniční komunikace. 

Mezi n  pat í: 

- sjezd Brno-jih, napojení na dálnici D1, 

- sjezd Brno - Chrlice, napojení na silnici II/425 – tzv. stará cesta Brno - B eclav, 

- sjezd Blučina, napojení na silnici II/416 vedoucí do Židlochovic a Újezdu u Brna, 

- sjezd Hustopeče, napojení na II/420 vedoucí do Horních a Dolních V stonic, 

- sjezd Podivín, napojení na II/422 vedoucí do Valtic a Lednice, 

- sjezd B eclav, napojení na silnici I/55 spojující B eclav se sousedním okresním 

m stem Hodonín. [19] 

 

Obr. 6 Dálnice D2 v rámci Jihomoravského kraje a p ilehlá komunikační síť [27] 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 36 

 

7.1.1 P ilehlá komunikační sí  

P ilehlé silniční komunikace tvo í spolu s dálnicí D2 celoplošnou síť pokrývající 

část Jihomoravského kraje, která je pro dopravu velmi d ležitá. Šest dálničních sjezd  

je napojeno na další významná tranzitní m sta, jež jsou rozprost ena okolo dálnice, 

pro niž je tato síť velmi významnou, z jistého pohledu i nezbytnou. 

 

Nejvýznamn jší p ilehlé komunikace I. a II. t ídy 

I/55 

Silnice I. t ídy, která tvo í hlavní dopravní uzel mezi B eclaví a Hodonínem. Do budoucna 

by ji m la doplnit silnice R55, jejíž celková délka by m la být 141,7 km a protínat 

má t i kraje. 

II/425 

Silnice II. t ídy na trase B eclav – Brno tzv. stará brn nská cesta je doprovodnou 

komunikací k dálnici D2.  

D52 (do 31. prosince 2015 rychlostní silnice R52) 

Začíná u Rajhradu a končí u Poho elic Ě17 kmě, kde na ni plynule navazuje silnice I. t ídy 

I/52 vedoucí p es Mikulov na hraniční p echod s Rakouskem.  

II/422 

Silnice II. t ídy propojující okresy B eclav, Hodonín a Uherské Hradišt . Silnice vedoucí 

paraleln  se silnicí I/55 je dlouhá 70 km. 

II/420 

Silnice II. t ídy vedoucí p es okres B eclav spojující Hustopeče s okolními turisticky velmi 

oblíbenými vesnicemi ĚDolní a Horní V stonice, …ě. 

II/152 

Silnice II. t ídy spojující Jihomoravský a Jihočeský kraj s krajem Vysočina. Je dlouhá 

130,4 km a leží na ní i jaderná elektrárna Dukovany. [27] 
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7.2 Intenzita dopravy 

Intenzita dopravy je jedním z hlavních m ítek vytížení komunikace. Je udávána 

jako roční pr m r denních intenzit pro daný úsek komunikace, a to vždy v obou sm rech 

p i sčítání počtu vozidel za 24 hodin. Sčítání intenzity dopravy se provádí ručn  

i automaticky a to pravideln  v p tiletých cyklech. Sčítání pro dálnice, ale i silnice nižších 

t íd, provádí editelství silnic a dálnic ČR. Pouze pro území hlavního m sta Prahy 

zajišťuje sčítání Technická správa komunikací hl. m sta Prahy – Úsek dopravního 

inženýrství ĚTSK – ÚDI). 

Dálniční úseky 
Rok 2005 Rok 2010 

TV O M SV TV O M SV 

Brno – jih - Chrlice 12 181 25 373 46 37 600 10 801 37 353 150 48 304 

Chrlice - Blučina 9 236 13 831 33 23 100 7 391 19 614 80 27 085 

Blučina - Hustopeče 9 473 9 901 26 19 400 6 617 16 490 69 23 176 

Hustopeče - Podivín 9 033 8 544 23 17 600 6 161 13 069 55 19 285 

Podivín - B eclav 8 671 9 000 29 17 700 6 081 11 972 49 18 102 

B eclav - státní 

hranice 
7 455 5 116 29 12 600 5 095 7 081 30 12 206 

Tabulka č. 1 Srovnání intenzity dopravy v letech 2005 a 2010 [29] 

Vysv tlivky: 

- TV – t žká vozidla 

- O - osobní automobily 

- M - motocykly 

- SV – součet vozidel 
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Graf 2: Srovnání intenzity dopravy mezi lety 2005 a 2010 

 

Vysv tlivky: 

- TV - t žká vozidla 

- O -  osobní automobily 

- M – motocykly 

 

P i srovnání dat z grafu č. 2 a tabulky č. 1 je možné vid t nár st počtu vozidel 

v jednotlivých kategoriích, ve kterých probíhalo sčítání, ovšem pouze v intenzit  počtu 

t žkých vozidel jde o jejich snížení. Tento jev je zap íčin n zm nou pravidel p i sčítání. 

V metodice pro sčítání v roce 2005 byly ješt  zakotveny nákladní soupravy do výsledk  

jako dv  vozidla tj. tahač a náv s nebo nákladní automobil a p ív s. V současné dob  

je souprava započítávána jako jedno vozidlo do kategorie náv sové soupravy nákladních 

vozidel. Ke zm n  došlo z d vodu zjednodušení a p ehlednosti skladby dopravního 

proudu. [28] [29] [52] 

Celkov  se statistiky v jednotlivých kategoriích zvýšily rovnom rn , pouze 

u motocykl  evidujeme více než poloviční nár st. Statistika nákladních automobil  m že 

být ovlivn na i omezením, které platí pro vozidla nad 7,5 tuny a vozidla nad 3,5 tuny 

s p ív sným vozíkem.  
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Den 

Mimo prázdniny O prázdninách 

Čas zákazu 
Počet hodin 

zákazu 
Čas zákazu 

Počet hodin 

zákazu 

Pátek --- 

9 

17:00-21:00 

19 Sobota --- 7:00-13:00 

Ned le 13:00-22:00 13:00-22:00 

Tabulka č. 2 Omezení nákladních vozidel platné pro dálnice a silnice I. t ídy  

 

Toto omezení platí na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích I. t ídy 

Obecn  m žeme konstatovat, že intenzita dopravy na dálnici D2 vzrostla, bohužel 

to nelze doložit nejbližšími informacemi o vývoji v současné dob , protože sčítání, 

jež se m lo uskutečnit v roce 2015, ješt  neprob hlo Ěpodle spekulací by m lo prob hnout 

na ja e letošního roku a výsledky by mohly být k dispozici v lét ). [30] 

7.3 Stav povrchu vozovky dálnice D2 

Kontrola stavu vozovky a následující rozhodnutí o opravách dálničních komunikací 

spadá pod editelství silnic a dálnic. V p ípad  zimní a letní údržby a menších oprav 

po dopravních nehodách, jako je nap . ohnutí nebo poškození svodidel, jsou v kompetenci 

jednotlivých stanic Správy a údržby. Pro dálnici D2 jsou to správní úseky SSÚD Podivín 

a SSÚD Brno-Chrlice. (viz kapitola 5.3) 

V současnosti jsou na dálnici D2 provád ny nep etržit  opravy, a to z d vodu 

momentálního stavu jejího povrchu (plány oprav, ale i již opravené úseky je možné vid t 

na obrázku č. 7). N které úseky již nejsou vyhovující a jejich opravy jsou tak nežádoucí. 

P vodní povrch dálnice D2 byl z v tší části cementobetonový Ědále jen CB) a pouze 

n kolik úsek  je asfaltových Ědále jen ůBě. P i opravách je na míst  snaha zanechávat 

p vodní povrch, tzv. asfalt je tedy m n n za asfalt a cementobetonový povrch 

za cementobeton. Najdeme ovšem i výjimky, úsek v rozmezí 1,5 – 3,2 km ve sm ru 

na B eclav, který m l p vodn  CB povrch vozovky, byl nahrazen asfaltovým povrchem 

a to z d vodu vysoké intenzity provozu v tomto úseku (nachází se zde obchodní centrum 

Olympia).  
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Obr. 7 Rozvržení oprav na dálnici D2 [52] 
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Rozd lení stav  povrchu vozovky jednotlivých úsek : 

 -0,4 – 1,5 km AB vozovka 

 1,5 – 24,7 km CB vozovka 

 24,7 – 26,4 km AB vozovka 

 26,4 – 48,3 km CB vozovka 

 48,3 – 60,8 km AB vozovka 

 

Graf 3: Rozd lení povrchu dálnice D2 

 

Z grafu č. 3 m žeme tedy vid t v tšinovou část povrchu dálnice tvo enou 

cementobetonovými deskami, které již z v tšiny nejsou ve vhodném stavu. Vozovka 

s asfaltovým povrchem je vyhovující, jelikož je to vozovka, která prošla v minulých letech 

celkovou vým nou obrusné, ložní anebo podkladové vrstvy. Ovšem vozovka s povrchem 

cementobetonu je z v tší míry ve stavu havarijním, stá í t chto desek je více, než 35 let 

z čehož je možné usoudit, že jsou již dávno za hranicí životnosti. Jednotlivé úseky 

CB povrchu, a to zejména ve sm ru Brno – Bratislava byly již v p edchozích letech 

(2013, 2014, 2015ě opravovány, proto jsou tyto úseky již relativn  ve velmi dobrém stavu.  

27% 

73% 

Povrch vozovky dálnice D2 

AB vozovka CB vozovka
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Rozsah opravovaných úsek  bývá provád n po cca 6,5 km. Samoz ejm  

to není pravidlem a v roce 2015 prob hla oprava úseku od 2Ř,4 km po 42,7 km, v n mž 

se najednou opravilo 16,1 km povrchu dálnice. 

Další opravy jednotlivých úsek  dálnice D2 jsou v dlouhodobých i krátkodobých 

plánech editelství silnic a dálnic. Jednotlivé etapy oprav prob hnou i v letošním roce, 

a to nap íklad v úsecích  -0,4 - 3 km a 12 - 24 km ve sm ru na Brno a 10 - 15 km ve sm ru 

na Bratislavu. Pro p edstavu v jakém m ítku jsou opravy uskutečn ny a kolik % 

je pot eba ješt  opravit jsem sestavila následující graf.  

 

Graf 4: P ehled provedených a plánovaných oprav na dálnici D2 

 

K tomuto grafu je nutno podotknout, že je tvo en pro oba sm ry dohromady, 

takže délka dálnice je zde dvojnásobná. Z následujícího grafu m žeme tedy shrnout, 

že dálnici D2 čeká ješt  rekonstrukce na zhruba 45 % jejího povrchu. 
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8 STůTISTIKů DOPRůVNÍ NEHODOVOSTI V ČR 

Pro p ehlednost o celkovém počtu dopravních nehod, které se staly v České republice, 

je uvedena tato kapitola. V níže uvedené tabulce dopravních nehod České republiky 

je zaznamenáno období posledních deseti let. Z analyzovaných dat je patrné, že nejvíce 

dopravních nehod (dále jen DN) se stalo v roce 2006 a nejmén  DN v roce 2009. Nejvíce 

usmrcených osob je zaznamenáno v roce 2007, zatímco v roce 2013 evidujeme nejmén  

usmrcených osob. Velký úbytek evidovaných dopravních nehod od roku 200ř je zp soben 

zm nou v legislativní úprav , kdy se m nila oznamovací povinnost hlásit dopravní nehodu 

Policii ČR. [31] 

Rok 
Počet 
nehod 

z toho S NÁSLEDKY 
Nů ŽIVOT  NEBO 

NA ZDRAVÍ 
USMRCENO 

T ŽCE 
ZRůN NO 

LEHCE 
ZRůN NO 

2006 187 965 22 115 956 3 990 24 231 
2007 182 736 23 060 1 123 3 960 25 382 
2008 160 376 22 481 992 3 809 24 776 
2009 74 815 21 706 832 3 536 23 777 
2010 75 522 19 676 753 2 823 21 610 
2011 75 137 20 487 707 3 092 22 519 
2012 81 404 20 504 681 2 986 22 590 
2013 84 398 20 342 583 2 782 22 577 
2014 85 859 21 054 629 2 762 23 655 
2015 93 067 21 561 660 2 540 24 460 

Tabulka č. 3 Statistika dopravních nehod v ČR a jejich následk   

 

V následující části byly blíže analyzovány údaje z roku 2015. V tomto roce 

byl zaznamenán op t mírný nár st celkového počtu dopravních nehod, a to o 7 208. 

Je nutno podotknout, že mezi tyto dopravní nehody se nepočítají nehody, 

které již nepodléhají oznamovací povinnosti a jsou pro n  vyplňovány pouze 

europrotokoly účastník  dopravních nehod, tudíž se zde s nejv tší pravd podobností 

naskýtá možnost jistého navýšení počtu dopravních nehod, které se opravdu staly. 

Policie každý den ešila 255 nehod a usmrceno bylo v pr m ru 1,8 osoby za den. 

Policie šet ila nehodu každých 5,6 minuty a k usmrcení na našich komunikacích došlo 

každých 13,3 hodiny. Navíc evidujeme 15 101 p ípad , kdy viník ujel z místa nehody. 
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Den Počet nehod Počet usmrcených 

Pond lí 14 479 79 
Úterý 14 200 75 
St eda 14 047 80 

Čtvrtek 14 727 107 

Pátek 15 073 117 
Sobota 11 198 103 

Ned le 9 343 99 

Tabulka č. 4 Srovnání počtu dopravních nehod v rámci dn  v týdnu 

 

 Nejvíce dopravních nehod, co se týká zhodnocení dní v týdnu, se stalo v pátek 

15 073, nejmén  pak v ned li ř 343. Nejtragičt jším dnem roku 2015 se stal čtvrtek 

17. zá í, kdy na českých silnicích zem elo 11 lidí. [32] [52] 
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9 ůNůLÝZů DOPRůVNÍCH NEHOD Nů DÁLNICI D2 

V této kapitole byly rozebrány jednotlivé p íčiny, počet a zavin ní dopravních nehod, 

tak aby mohla být nakonec zanalyzována celková situace na dálnici D2. 

9.1 Statistika dopravních nehod na dálnici D2 

V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny a rozpracovány jednotlivé 

statistiky za posledních 5 let, o vývoji dopravních nehod na dálnici D2. Tyto data 

pro následnou analýzu jsou získány ze statistik Policie ČR. 

 

Graf 5: Počet dopravních nehod na dálnici D2  

 

Samotný počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR nevypadá tak nep ízniv , 

ovšem p i součtu s dopravními nehodami, které jsou zaznamenávány pouze 

do  euroformulá 1 čísla narostou prakticky o polovinu své p vodní hodnoty. Na dálnici 

D2 za rok 2015 došlo celkov  ke 238 dopravním nehodám, což je o 7Ř DN více než v roce 

p edchozím.   Možnou p íčinou nár stu nehod v roce 2015 mohou být také t i uzavírky 

                                                 

 

1 Do euroformulá  jsou zaznamenávány podle zákon č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o zm nách n kterých zákon , dopravní nehody, p i nichž nedošlo k usmrcení nebo ke 
zran ní osoby a nebyla-li vzniklá škoda ohodnocena výše než 100 000 Kč. Pokud dopravní nehoda nesplňuje 
aspoň jednu z t chto podmínek, není pot eba volat Policii ČR. 
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p i opravách dálnice a následné nep izp sobení samotných idič  současnému stavu 

komunikace Ěsnížení rychlostiě. 

Dopravní nehody jsou zaznamenávány pouze do euroformulá  pod podmínkou, 

že p i nehod  nedojde ke zran ní, úmrtí anebo odhadovaná škoda na zúčastn ných 

vozidlech nep esáhne 100 tisíc Kč. Z tohoto d vodu je pro nás velmi d ležitá statistika 

o počtu dopravních nehod s následky na zdraví. 

 

Graf 6: Dopravní nehody s následky na zdraví 

 

Porovnáním jednotlivých hodnot zjistíme, že nejtragičt jšími roky byly 2013 a 2015, 

p esto m žeme vid t relativn  malou úmrtnost na dálnici. I p esto, že zde jezdí auta 

nemalou rychlostí, dochází na dálnici D2 k tragédiím opravdu sporadicky. V roce 2015 

se stalo na dálnici D2 28 dopravních nehod p i, kterých došlo ke zran ní 

s trvalými  následky na zdraví.  Pro srovnání nap íklad na dálnici D1 došlo v roce 2015 

k 310 dopravním nehodám, p i níž byl n kdo zran n nebo usmrcen. 

9.2 Dopravní nehody dle zavin ní 

V následující kapitole je rozebrán pom r jednotlivých zavin ní dopravních nehod 

na dálnici D2 podle statistik Policie ČR. Z tabulky č. 5 je z ejmé, že nejv tším viníkem 

dopravních nehod je idič motorového vozidla. V p edchozích p ti letech se statistiky p íliš 

neliší, mají pom rn  stálou tendenci kolísání.  
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Zavin ní 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 
idič 

motorového 
vozidla 

87 79 71 68 89 

idič 
nemotorového 

vozidla 
0 0 0 0 1 

Chodec 1 0 0 0 0 
Zv  3 38 25 28 26 

Technická 
závada 
vozidla 

4 3 2 1 1 

Tabulka 5 Podíl zavin ní jednotlivých účastník  dopravních nehod  

 

Ve statistice zavin ní dopravních nehod nebyla vyhodnocena ani jedna dopravní 

nehoda, která by byla zavin na stavem vozovky. 

Nejv tší procento, které tedy tvo í idič motorového vozidla, m žeme zhodnotit 

jako lidský faktor. V dnešní stresující dob , kdy lidé stále n kam sp chají, zapomínají 

na p edepsaná pravidla, jsou neohleduplní a netolerantní k novým idič m 

nebo pomalejším aut m, zp sobí idiči ročn  v pr m ru Ř0-90 % dopravních nehod.  

Do této statistiky se vmísil i jeden chodec, ačkoliv je málo pravd podobné potkat 

se na dálnici s chodcem, v roce 2011 srazil idič motorového vozidla v blízkosti B eclavi 

chodce na odstavném parkovišti dálnice D2. 

Dalším zajímavým viníkem dopravních nehod je zv , bohužel se na silničních 

komunikacích objevuje stále čast ji. ůni varování dopravními značkami není dostačující, 

neboť idiči v tšinou v této rychlosti nestihnou zví e ani evidovat. Zv  je ovšem velkým 

problémem, protože po nárazu osobní automobil z v tší části úpln  zlikviduje a škoda 

tak naroste do n kolika desítek tisíc. [33] [52] 

9.2.1 Zavin ní dopravních nehod podle pohlaví 

Zajímavou statistikou z pohledu zavin ní nehod idičem motorového vozidla 

je pom r počtu nehod zavin ných muži a ženami. V roce 2015 muži zavinili 6ř nehod, 

kdežto ženy pouze 7 dopravních nehod. U žen v porovnání s p edešlým rokem je bilance 

naprosto totožná, u muž  jsme zaznamenali nár st o 15 dopravních nehod. K této statistice 

je pot eba doplnit údaje o počtu registrovaných idič , nap íklad v Jihomoravském kraji 
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je 722 500 idič , z nichž mají v 285 000 p ípadech idičské oprávn ní ženy. Menší počet 

dopravních nehod zavin ných ženami m že mít tedy na sv domí menší počet žen majících 

idičské oprávn ní, ale i klidn jší chování na silnicích a pomalejší jízda 

oproti jejich mužským prot jšk m. [34] 

9.2.2 Zavin ní dopravních nehod dle v ku 

V obecném m ítku se používá p esv dčení o častém zavin ní dopravních nehod 

mladšími lidmi, prakticky tedy idiči, kte í práv  dostali idičské oprávn ní. Na dálnici 

je tomu trochu jinak, statistika z p edešlých p ti let ukazuje, že nejvíce dopravních nehod 

zavinili idiči ve v ku 37 let a to 1Ř dopravních nehod a idiči ve v ku 33, 35 a 42 let 

a to 13 dopravních nehod. Nejmén  dopravních nehod, tedy jednu nehodu pak zavinili 

idiči ve v ku 1ř, 72, 70, 5Ř a 67 let. Tato statistika m že být ovlivn na v kovou stavbou 

jednotlivých idič  využívajících dálniční komunikaci. [33] [52] 

Věk 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkem 

19 1 --- --- --- --- 1 

20 --- --- 1 --- 1 2 

33 --- 4 1 1 1 13 

34 5 --- --- 1 2 8 

35 2 2 3 5 1 13 

42 2 4 2 2 3 13 

43 --- 4 --- 3 1 8 

58 
1 --- --- --- --- 1 

59 
--- --- 2 1 1 4 

67 
--- --- --- --- 1 1 

70 
--- --- --- --- 1 1 

72 
--- --- --- --- 1 1 

nezjištěn 
1 --- 1 1 1 4 

Tabulka č. 6 Porovnání zavin ní dopravních nehod podle v ku  
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9.3 P íčiny vzniku dopravních nehod 

Obecn  je možné určit t i základní kritéria pro vyhodnocení p íčin dopravních nehod, 

a to stav vozovky, stav vozidla a samotný idič. V praxi to ovšem už tak jednoduché není, 

na tyto t i faktory p sobí mnohé další faktory, které je p ízniv  i nep ízniv  ovlivňují.  

Následující graf s tabulkou ukazují počty dopravních nehod zhodnocené podle 

jednotlivých p íčin. M žeme konstatovat, že nejčast jší p íčinou vzniku dopravních nehod 

je nesprávný zp sob jízdy a nejmén  častou p íčinou je pak technická závada. 

 

Graf 7: P íčiny vzniku dopravních nehod srovnání let 2014 a 2015  

 

P i porovnání dvou posledních let evidujeme nár st v kategorii nesprávného 

zp sobu jízdy, a to celkem o 1ř dopravních nehod. Následn  také zaznamenáváme malý 

pokles v kategoriích dopravních nehod nezavin ných idičem a v nep im ené rychlosti. 

U ostatních kategorií neevidujeme n jaký zlomový nár st nebo pokles dopravních nehod. 
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P íčiny DN 2011 2012 2013 2014 2015 

Nezavin na 

idičem 
4 37 26 31 27 

P edjížd ní 1 1 0 0 1 

P ednost 1 0 0 3 5 

Rychlost 18 15 20 14 13 

Technická 

závada 
2 2 1 0 1 

Zp sob 

jízdy 
59 54 47 48 67 

  Tabulka č. 7 P íčiny vzniku dopravních nehod za posledních let  

 

Následn  jsou rozebrány t i nejvíce problematické p íčiny dopravních nehod, 

jimiž jsou nesprávný zp sob jízdy, nehody nezavin né idičem a nep im ená rychlost, 

jak je z ejmé z tabulky pro srovnání období p ti p edchozích let. [33] [52] 

 

Nesprávný zp sob jízdy 

Nesprávný zp sob jízdy souvisí s hustotou a plynulostí provozu, na dálnici 

ovšem i s jakoukoli vynucenou zm nou sm ru jízdy nebo rychlosti jízdy. idiči ne vždy 

dávají pozor na to, co se na komunikaci d je a nejsou pak schopni reagovat na vzniklé 

situace a posléze pak p izp sobit jízdu silničnímu provozu.  

Co všechno je pod touto kategorií za azeno? Podle získaných informací 

se do této kategorie adí nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem jedoucím 

p ed nebo za, jízda po nesprávné stran  vozovky nebo neopatrné vjížd ní na krajnici 

a mnohé další. [33] [35] 
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Graf 8: Dopravní nehody zavin né nesprávným zp sobem jízdy  

 

Nehody nezavin né idičem 

Mezi nehody nezavin né idičem pat í nap íklad nehody, které zavinil chodec 

nebo zv . V posledních letech evidujeme velký nár st dopravních nehod st etu vozidla 

se zv í. Za posledních p t let je to 11ř dopravních nehod zp sobených zv í, p i nichž 

našt stí nedošlo ke zran ní idiče. [33] 

 

Graf 9: Dopravní nehody nezavin ní idičem  
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Nep im ená rychlost 

Nep im ená rychlost je na dálniční komunikaci jednou z nejv tších problém , 

idiči často p ekračují maximální povolenou rychlost a následn  tak ohrožují bezpečnost 

ostatních účastník  silničního provozu. V této kategorii Policie ČR eviduje nep izp sobení 

rychlosti dopravn  technickému stavu vozovky. 

Je si však pot eba uv domit, že na dálnici je nezbytné snížit rychlost projížd jících 

vozidel a to p edevším v p ípadech, kdy na této frekventované komunikaci probíhají 

jednotlivé uzavírky a provoz tak není veden v režimu 2+2 pruhy, ale v režimu 2+1 pruhy 

nebo 1+1 pruhy. idiči tyto omezení často nedodržují a následn  pak dochází k dopravním 

nehodám. [33] [36] 

 

Graf 10: Dopravní nehody zavin né nep im enou rychlostí  

9.3.1 Celkové zhodnocení analýzy dopravních nehod – jejich p íčin a zavin ní 

Obecn  vzato m žeme konstatovat, že dopravních nehod na dálnici D2 celkov  

op t p ibývá. Mírn  vzrostly i následky na zdraví, v kategorii lehce zran ných o Ř lidí 

a v kategorii usmrcených o 1 člov ka, kdežto kategorie t žce zran ných zaznamenala 

mírný pokles. 

I na dálnicích jsou samoz ejmostí kontroly na alkohol u viníka či účastníka dopravní 

nehody. Za posledních p t let byl alkohol prokázán u 4 dopravních nehod, což je minimum 

v porovnání se zbytkem dopravních nehod na všech silničních komunikacích. 

Stálým trendem posledních p ti let ovšem z stává zavin ní dopravních nehod, 

kterému kralují idiči motorových vozidel. Jejich zp sob jízdy, pop ípad  rychlost jízdy 
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nejsou vyhovující a dodržování silničních pravidel, p ípadn  i dostačujících vzdáleností 

od jiných vozidel, jim taktéž není blízké.  

Vznik dopravní nehody na dálnici D2 je problémem hlavn  i z hlediska místa 

vzniku dopravní nehody. Pokud vznikne v tší dopravní nehoda, p i které je pot eba 

na určitou dobu uzav ít komunikaci dochází zde k problému tvo ení kolon a naskýtá 

se tak pot eba odklán t dopravní proud. Rozestupy mezi jednotlivými sjezdy jsou docela 

veliké nap . mezi sjezdy Podivín a Hustopeče tvo í tento tzv. mrtvý bod, kde nelze nikde 

sjet až 16,6 km. Nemožnost toho sjet z dálnice m že vést k omezení plynulosti provozu 

a znep íjemnit tak cestování.  V tomto p ípad  se odklání doprava na nejbližším možném 

míst  p ed dopravní nehodou, pokud toto není možné, vozidla se ponechají stát v kolon  

do odstran ní dopravní nehody, anebo se p es st edová svodidla odkloní doprava 

do prot jšího jízdního pruhu. K tomuto opat ení se p istupuje v p ípad , že by dálnice m la 

být uzav ena déle než Ř hodin. 

Našt stí se na dálnici D2 v p edešlých letech nestala taková t žká hromadná dopravní 

nehoda jako v roce 2008 na dálnici D1. Je možné, že n která další opat ení, která by byla 

pot ebná u takové velké dopravní nehody, budou provád ny a navrhovány až  pr b žn  

v dalších letech, nebo p i zrovna vzniklé situaci. N kdy je t žké p edpokládat, 

nebo plánovat dop edu, jak by se v ci vyvíjely. Tím samoz ejm  nechci íct, že by naše 

složky integrovaného záchranného systému2 ĚPolicie ČR, HZS ČR a poskytovatelé ZZSě 

nebyly pro tyto situace p ipraveny. Existuje 16 typových činností3 integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS) mezi které pat í i typová činnost zabezpečující postup 

jednotek IZS pro zajišt ní plynulosti provozu na dálnici v p ípad  dopravní nehody.  

Proto by se dalo íct, že i zajišt ní plynulosti provozu na významné dopravní síti je jednou 

z velmi d ležitých v cí v silniční doprav . 

                                                 

 

2 Integrovaný záchranný systém – se podle zákona č. 23ř/2000Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o zm nách n kterých zákon , rozumí koordinovaný postup jeho složek p i p íprav  na mimo ádné události 
a p i provád ní záchranných a likvidačních pracích. 
 
3 Typová činnost je doporučující metodická norma o postupu složek IZS p i záchranných a likvidačních 
pracích s ohledem na druh a charakter mimo ádné události, na kterou navazují závazné interní p edpisy 
jednotlivých složek IZS. 
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10 SWOT ůNůLÝZů 

Tato analýza je sestavena z vnit ních Ěsilné a slabé stránkyě a vn jších Ěp íležitosti 

a hrozby) podmínek silniční dopravy. Pro jednotlivé kategorie jsou vymezené základní 

náležitosti, jež jsou podle mého úsudku, ale i ve ejného mín ní záležitostmi, 

které je pot eba si dát do podv domí. Pro silné stránky jsem hledala p ednosti silniční 

dopravy, pro slabé stránky pak čím je možné ji ohrozit. V oblasti p íležitostí byly vytyčeny 

možnosti, které se do budoucna mohou naskytnout, a u hrozeb p išla na adu otázka, 

co by mohlo rozvoj silniční dopravy zastavit nebo pop ípad  omezit. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- Hustá síť silnic 
- Rychlejší cestování => spojení 

d ležitých m st 
- Návaznost na mezinárodní silnice 
- Nezávislost na počasí Ěnap . oproti 

letecké doprav ě 

- Nevyhovující stavebn  - technický 
stav komunikací 

- P etížení komunikací 
- Vyšší počet DN na silničních 

komunikacích 
- Zanedbaná údržba komunikací  

 

P ÍLEŽITOSTI 

 

HROZBY 

- Napojení na dálniční systém EU 
- Modernizace 
- Dobrá poptávka – cestování je 

prosperující byznys  
- Zlepšení systém  prevence a represe 

v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu 

- Nedostatek finančních zdroj  na 
opravy a rozvoj 

- Nestabilní trh ropy Ězvyšování cen 
za PHM) 

- Dopravní kolony 
- Hromadné dopravní nehody ve 

špatn  p ístupných úsecích 

Tabulka č. 8 Zpracovaná SWOT  analýza 

10.1 Vyhodnocení SWOT analýzy 

V následující kapitole byla každému bodu ve všech čty ech oblastech Ěsilné stránky, 

slabé stránky, hrozba a p íležitostiě p id lena určitá váha a hodnocení. V tabulce uvedeme 

hodnotu ĚHě a váhu ĚVě. U silných stránek a p íležitostí se používá kladná stupnice 

hodnocení 1-5, kde 1 znamená malá spokojenost a 5 vysoká spokojenost. Kdežto u slabých 

stránek a hrozeb se využívá stupnice záporná a hodnocení od -1 do -5, kde -1 znamená 

nejnižší nespokojenost a -5 nejvyšší nespokojenost. Následn  ohodnotíme d ležitost 
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všech zvolených položek. P i určování váhy v jednotlivých kategoriích musí být jejich 

součet roven vždy 1. 

Silné stránky Slabé stránky 
Název V H VH Název V H VH 

Hustá sí  silnic 0,35 5 1,75 

Nevyhovující 
stavební a dopravn  

technický stav 
komunikací 

0,4 -5 -2 

Rychlejší cestování =Ť 
spojení d ležitých m st 0,4 4 1,6 

P etížení 
komunikací 

0,35 -4 -1,4 

Návaznost na 
mezinárodní silnice 

0,2 4 0,8 
Vyšší počet DN na 

silničních 
komunikacích 

0,2 -5 -1 

Nezávislost na počasí 
Ěnap . oproti letecké 

doprav ě 
0,05 3 0,15 Zanedbaná údržba 

komunikací 
0,05 -3 -0,15 

SUMA 1   4,3 SUMA 1   -4,55 

P íležitosti Hrozby 
Název V H VH Název V H VH 

Napojení na dálniční 
systém EU 

0,2 4 0,8 
Nedostatek 

finančních zdroj  
na opravy a rozvoj 

0,4 -3 -1,2 

Modernizace 0,35 5 1,75 
Nestabilní trh ropy 

Ězvyšování cen 
za PHM) 

0,05 -1 -0,05 

Dobrá poptávka - 
cestování je prosperující 

byznys 
0,05 3 0,15 Dopravní kolony 0,2 -3 -0,6 

Zlepšení systém  
prevence a represe v 
oblasti bezpečnosti 
silničního provozu 

0,4 4 1,6 

Hromadné 
dopravní nehody ve 
špatn  p ístupných 

úsecích 

0,35 -5 -1,75 

SUMA 1   4,3 SUMA 1   -3,6 

Tabulka č. 9 Vyhodnocení SWOT analýzy 
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10.1.1 Grafické vyhodnocení jednotlivých stránek SWOT analýzy 

V následujících grafech č. 11 - 14 jsou graficky vyjád eny individuální části SWOT  

analýzy, které jsou rozpracovány zvlášť podle p isouzení váhy jednotlivým kategoriím. 

 

 

Graf 11: Silné stránky SWOT analýzy 

 

Nejvyšší váha 0,4 byla p id lena rychlejšímu cestování, z čehož vyplývá spojení 

d ležitých míst. Tato stránka je velmi d ležitá pro silniční i železniční dopravu. Nejmenší 

váha byla následn  p id lena nezávislosti dopravy na počasí, je tak možné usoudit, 

že se cestuje i za špatného počasí. Tato stránka je pro dopravu velmi d ležitá, ale nem ní 

zásadní význam dopravy.  
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Graf 12: Slabé stránky SWOT analýzy 

 

Nejvyšší váha tedy 0,4 byla p id lena nevyhovujícímu stavebn -technickému stavu 

vozovky. Zejména z toho d vodu, že pokud není vyhovující stav vozovky, tak nelze jezdit 

bezpečn . Dále byla vysoká váha a to 0,35 p id lena p etížení komunikací, které zejména 

nep ízniv  ovlivňuje technický stav vozovky. Nejnižší váha 0,05 byla p id lena zanedbané 

údržb  komunikací. Dalo by se íct, že mezi jednotlivými slabými stránkami je určitá 

souvislost, a proto je pot eba brát je v úvahu jako celek a hledat jednotlivá opat ení 

pro zlepšení situace. 
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Graf 13: P íležitosti SWOT analýzy 

 

V této kategorii byla nejvyšší váha p id lena zlepšení systém  prevence a represe 

v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Bezpečnost provozu je jednou z nejčast ji 

diskutovaných otázek v oblasti dopravy, je proto nezbytné nacházet nové možnosti 

jak tuto otázku úsp šn  ešit.  Další významnou složkou z hlediska p íležitostí 

je modernizace v doprav , což sebou p ináší i r zné úskalí v oblasti nedostatk  financí. 
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Graf 14: Hrozby SWOT analýzy 

 

U hrozeb byla nejvyšší váha 0,4 p isouzena nedostatku finančních zdroj  na opravy 

a rozvoj. Silnice jsou ve v tšin  p ípad  v nedostačujícím stavu a finance jsou vymezovány 

velmi problematicky. Část silnic je financována ze státního rozpočtu a na část silnic 

jsou uvoln ny prost edky z evropské unie. Tyto prost edky nejsou dostačující pro všechny 

pot ebné opravy a tak jsou v n kterých p ípadech up ednostňovány komunikace, které mají 

vyšší dopravní obslužnost a jsou tedy nejvíce vytížené. Proto je pot eba 

se i na tuto položku zam it a navrhnout možné opat ení lepšího financování silniční 

komunikací. 

V záv ru sestavení této analýzy byly podrobn ji rozebrány n které slabé stránky 

silniční dopravy. Do budoucnosti by bylo pot eba se dále zabývat jednotlivými stránkami 

a to do hloubky a také se pokusit o jejich optimalizaci. [37] 

 

10.1.1.1 Rozbor slabých stránek 

Nevyhovující stavební a dopravně technický stav komunikace 

Každoročn  rozd luje Ministerstvo dopravy jednotlivé finance pro následující 

opravy a rekonstrukce silničních komunikací, každý kraj p edkládá ministerstvu sv j návrh 

na dotace a ty jsou pak schváleny celé nebo jenom částečn . Každý kraj má navíc možnost 
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žádat o finance poskytované Evropskou unií. V roce 2015 stát uvolnil pro kraje 

4,4 miliardy Kč a 200 milion  Kč pro Prahu na opravu a rekonstrukci silniční komunikace. 

Z plánu dotací na stavby pro rok 2016 stát počítá s 66 miliardy, které budou využity 

v sektoru silnic, železnic, cyklostezek a modernizaci p ístav  či úpravu íčních koryt. 

Do ob hu pro rekonstrukce silnic, ale i pro nové stavby silnic se tak dostane 

38 miliard. [38] 

Vybudovat nové silnice není až takovým problémem, d ležité je získat pro silniční 

komunikaci finance a zkonstruovat silnici tak, aby její životnost byla co nejdelší. V tším 

problémem se ovšem naskýtá pr b žná údržba již vybudovaných silnic a jejich následné 

opravy. 

Nejhorším obdobím pro jednotlivé komunikace je zima. I když jsou postupem času zimy 

teplejší, mráz, který negativn  p sobí na komunikace, neutichá. Na silnicích se nachází 

voda, která se dostane do jednotlivých menších prasklin, v nichž zmrzne a v d sledku 

tohoto jevu se naruší struktura silnice, ta se pak následn  rozpraská anebo zaviní vznik 

výmol . Nap íklad v Jihomoravském kraji dostali v roce 200ř silničá i na opravy 

558 milion , z čehož zhruba 1/3 necelých 200 milion  padlo na opravy a údržbu silnic 

po zim , hlavn  tedy na vzniklé výmoly. Kv li špatnému stavu silnic by bylo pot eba 

dotace zvyšovat. [39] 

Možnosti pro optimalizaci: 

- možnost získání v tších finančních zdroj  Ěuvoln ní ze státního rozpočtu, v tší 

finance z EU), 

- vložení ochranné látky do struktur silnic, pro zabrán ní rozpraskávání její struktury. 

 

Bohužel na stav komunikací p sobí mnoho dalších faktor , které nelze jednoduše 

ovlivnit. Mezi tyto faktory pat í nap íklad:  

- p etížení komunikací – zejména nákladní dopravou, 

- nevyhovující podloží starších silnic, 

- vliv počasí. 

Vlivem mechanických, fyzikálních, chemických a jiných proces  dochází k poškození 

konstrukčních vrstev vozovek, ke snižování únosnosti vozovky a trvanlivosti obrusné 

vrstvy. Kumulace t chto poškození vede ke vzniku poruch vozovky. 
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Vliv nákladní dopravy na kvalitu silnic 

Mnoho názor  ve ejnosti se p iklání k tomu, že životnost silnic se zkracuje 

s neustále rostoucí hustotou kamionové dopravy. ůutodopravci se p ed tímto názorem 

brání a íkají, že silnice by m li odpovídat zákonem p edepsané zát ži, což m že na mnohé 

z nás p sobit jako začarovaný kruh. 

Limit v ČR u jízdních souprav t žkých vozidel je 4Ř tun, což je oproti jiným zemím 

velmi benevolentní, nap . Belgie má povolený limit pouze 3Ř tun.   

T žká vozidla bývají častou p íčinou dopravních komplikací a to nap íklad v zim  

p i stoupání do kopc , nebo když svojí neopatrností najedou na krajnici vozovky, 

která se s nimi následn  utrhne. Mezi nejčast ji p et žovaná vozidla pat í kamiony 

s d ívím, pískem nebo kamením.  

 

Skladba dopravního proudu na dálnicích a silnicích České republiky v roce 2015 

 

Graf 15: Skladba dopravního proudu na dálnicích 

73% 

26,7% 

0,3% 

Skladba dopravního proudu 
 na dálnicích 

Osobní automobily

T žká vozidla
Motocykly



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 62 

 

   

Graf 16: Skladba dopravního proudu na silnicích 

 

Z grafu č. 15 a 16 m žeme vid t složení vozidel v porovnání silnic a dálnic. 

Na silnicích se pohybuje o 9 % více osobních automobil  než na dálnicích. Pro zm nu 

na dálnicích se pohybuje o 9,7 % více t žkých vozidel. Toto nerovnom rné zastoupení 

skladby vozidel je v p ípad  osobních automobil  zavin no cestováním obyvatel mimo 

dálnice a to zejména mezi vesnicemi po rychlostních silnicích nebo silnicích II. a III. t ídy. 

Kdežto v tší zastoupení t žkých vozidel na dálnicích je zap íčin no snížení náklad  

jednotlivých firem, které si tak zkracují a urychlují p esun p eváženého materiálu a zboží. 

Co se týká počtu registrovaných vozidel v kategorii užitková vozidla, tak jsme 

oproti roku 2014 zaznamenali nár st o 1ř 141 vozidel. [40] [41] 

Rok 2014 2015 

Počet užitkových vozidel 692 496 711 637 

Tabulka č. 10 Srování počtu užitkových vozidel v letech 2014 a 2015 [41] 

 

Procentuáln  se nedá určit, do jaké míry jsou vozovky ničeny t žkými vozidly. 

Je však možné jednoznačn  určit, že jsou t žká vozidla nejv tším elementem poškozování 

komunikací. Pro p edstavu se uvádí, že jeden naložený kamion s váhou p ibližn  40 tun, 

má p i pr jezdu konkrétním místem na vozovku stejný vliv, jako pr jezd 10 000 osobních 

automobil .  
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Pod náporem provozu trpí celá konstrukce vozovky, ale nejvíce se opot ebení projevuje 

na povrchu vozovky. I p i výstavbách nových komunikací je podíl t žké nákladní dopravy 

jedním z návrhových parametr . Princip návrhu je ten, že se stanoví dopravní význam 

komunikace Ědálnice, silnice I., II. a III. t ídy apod.) a s ním související očekávaná t ída 

dopravního zatížení. Tato t ída je vyjád ena počtem nákladních vozidel, které projedou 

danou komunikací b hem 24 hodin. Obecn  platí, že čím vyšší podíl t žkých vozidel, 

tím jsou požadavky na celou konstrukci vozovky vyšší a p ísn jší. 

 

Opatření České republiky proti přetíženým vozidlům 

Stát by m l v p íštích 6 letech investovat 450 milion  za nákup 100 vah, 

které  budou zabudovány na hlavních tazích a odhalí tak p etížené kamiony. Systém vah 

funguje na principu posílání údaj  p íslušným ú ad m, m lo by se tak zabránit poničení 

vozovek za stamiliony. 

 K váze je p ipojena kamera, která dokáže zachytit registrační značku vozidla a dále 

jako d kaz dokáže po ídit snímky celého auta i počtu jeho náprav. Po p ijetí údaj  

o p etíženém vozidle na p íslušném ú ad  dochází k zahájení trestního stíhání idiče. idiči 

hrozí odebrání t í bod  a t icetitisícová pokuta, firma vlastnící vozidlo pak m že zaplatit 

pokutu do výše p l milionu korun.  Možnou výhodou t chto chytrých vah je jejich 

elektronika, která umí upozornit i na rychlost aut a na rozestupy mezi jednotlivými 

vozidly. 

Zavést jakékoliv opat ení pro snížení p et žování vozovek t žkými vozidly je nutností. 

Podle Centra služeb pro silniční dopravu je ročn  zváženo více než 2 000 vozidel, 

z nichž je podle statistik tém  polovina p etížena. 

Možným opat ením by bylo také zavést p ísn jší pokuty za nedodržování váhových 

limit . ešením podle m  ovšem není zvýšení pokut pro idiče nýbrž spíše pro majitele 

firem, pro které tyto idiči jezdí. idiči bývají v t chto situacích pouhými loutkami, a když 

necht jí p ijít o práci, tak jim nezbývá nic jiného než s p etíženým vozidlem vyjet 

na silnici. [42] 
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Vyšší počet DN na silničních komunikacích  

Otázkou zvyšování počtu dopravních nehod jsem se zabývala již v analýze 

dopravních p íčin a jejich zavin ní. Je statisticky dokázáno, že za zvyšování nehodovosti 

m že p edevším lidský faktor, následn  stav komunikace a v neposlední ad  klimatické 

podmínky. 

Jednou z p íčin zvyšování dopravních nehod jsou i časté uzavírky na silnicích. idiči musí 

často hlavní tahy objížd t, postávat v kolonách, anebo m nit rychlost jízdy. Problémem 

jsou i špatn  zorganizované objížďky, často se stává, že je hlavní tah úpln  uzav en 

a na objízdné trase je silnice taktéž opravována. Je pot eba zlepšit koordinaci mezi 

jednotlivými uzavírkami a nedostávat tak idiče do úskalí. 

Problémem p i tvo ení kolon je, že idiči se ješt  v dnešní dob  nenaučili pravidlo 

zipování4, které je známo již od roku 2000. Jedná se o tzv. systematické azení aut, 

které zabraňuje do jisté míry kolonám. Zákon sice ukládá idič m, jak se mají v zipu 

chovat, ale již jim nena izuje vzájemné dávání p ednosti, jak je tomu nap íklad 

v N mecku. Na silnicích vypadá situace následovn : auto jede v rychlejším pruhu 

až do té doby dokud mu jízdní pruh prost  neskončí, zastaví se u značky zúžení jízdního 

pruhu a tam stojí a čeká, než jej n kdo nechá za adit. Nevýhodou tohoto činu je jeden 

hloupý idič, který následn  strhne celou adu dalších idič  najížd jících do rychlejšího 

pásu a napodobujících jeho chování. 

                                                 

 

4 Pravidlo zipování je uvedeno v zákon  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o zm nách n kterých zákon  a je definováno takto: „Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích 

v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet 
tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom 
do jízdního proudu průběžného pruhu." 
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Obr. 8 Pravidlo zipování [31] 

 

Možnou nápravou by bylo op tovné proškolování idič . V této oblasti 

se již n kolik let angažuje samostatné odd lení Ministerstva dopravy BESIP. Problémem 

podle dopravních odborník  je, že pat í zipování k úkon m idiče, které se dají špatn  

naučit v autoškole, d ležitou složku zde tvo í praxe. 

idič m d lá velké problémy stání v kolonách. Pokud se potkáte s kolonou jednou 

za týden je to maličkost oproti pot eb  stát v kolon  každý den, jednoduše jim docházejí 

nervy. Díky negativním ohlas m k uzavírce, která prob hla v loňském roce na dálniční 

komunikaci z Brna do Olomouce, bylo Ministerstvo dopravy p esv dčeno o hledání ešení 

pro minimalizaci tvo ení kolon.  

Ministerstvo dopravy se po tomto problému rozhodlo o nákup elektroniky za 17 miliard, 

která by m la zvýšit bezpečnost na českých silnicích. Momentáln  existuje na dálnicích 

informační systém, který upozorňuje na n které uzavírky a ukazuje čas dojezdu do určité 

lokality – tento systém je nep esný a je t žké v n m aktualizovat současný stav, 

jeho databáze funguje pouze na principu volného provozu na komunikaci. 

Nový systém by m l být částečn  dotován z evropských fond  a jeho velkou 

p edností by m la být aktuálnost informací. Informovat by m l na informačních tabulích 

umíst ných na jednotlivých silničních komunikacích a zároveň by m l aktuální data 

p enášet na GPS p ijímače a do mobilních telefon . [43] 
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Jak problém funkčnosti systému p evažování t žkých vozidel a následné vymáhání 

pokut, tak i tento systém tzv. chytré dopravy je hudbou budoucnosti a pokusem o zlepšení 

současné situace na českých silnicích. Výsledky t chto systém  bude možné zhodnotit 

až po n kolika leté zkušenosti po zavedení do  provozu. Každopádn  se jedná o dobrý krok 

vp ed a snahu ešit problémy s rostoucí hustotou provozu a p et žováním našich 

komunikací.  
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11 ůNůLÝZů KRITICKÝCH MÍST 

V této kapitole je analyzován rozbor kritických míst. P i analýze kritických míst 

na dálnici D2 je samoz ejm  pot eba se zamyslet, že za roky provozu 

se na této komunikaci nenašlo tzv. nešťastné nebo též kritické místo.  

Podle statistických ukazatel  se jednotlivé dopravní nehody staly po celé trase dálnice 

D2. Když ze statistik vybereme data uzavírek, najednou se nám nakupí v tší počet 

dopravních nehod. Je to zap íčin no tím, že idiči si stále špatn  zvykají na p ípadná 

omezení rychlosti a nerespektují je.  

Podle rozboru výsledk  dopravních nehod bylo v letech 2012-2014 na dálnici D2 

určeno jedno kritické místo. Na tomto míst  se v pr b hu dvou let stalo 5 dopravních 

nehod, místo se nachází na p ibližn  šestém kilometru dálnice D2 u Rajhradic. P i t chto 

dopravních nehodách byly 4 osoby lehce zran ny. Tento úsek neprocházel v p edešlých 

letech opravami, nejčast jší p íčinou nehod zde byla srážka se zv í. 

 

Obr. 9 Lokalizace kritického místa u Rajhradic v letech 2012 – 2014 [50] 

 

 Druhým rizikovým místem v blízkosti dálnice D2 byla vymezena k ižovatka silnic 

II/425 a I/55 na kterou navazuje sjezd z dálnice u B eclavi. V tomto míst  

bylo zaznamenáno 12 dopravních nehod, p i kterých došlo k 7 lehkým zran ním 
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a k jednomu t žkému zran ní. V osmi p ípadech byly dopravní nehody zavin ny osobními 

automobily a ve čty ech p ípadech nákladními vozidly. 

 

Obr. 10 Lokalizace kritické k ižovatky silnic II/425 a I/55 spolu s rampou dálnice D2 [50] 

 

Vymezit p esné rizikové místo není tak jednoznačné, musel by se provád t zdlouhavý 

proces hodnocení všech dopravních nehod na základ  času a místa uzavírek zjišťovat 

nehodovost p ed uzavírkou Ěcca 2 kmě, v uzavírce, v pracovním míst  a za uzavírkou. 

Navíc p i dopravních nehodách zaznamenávaných Policií ČR je vyplňován pouze stav 

komunikace, nikoliv p echodná uzavírka komunikace nebo jízdního pásu. Pokud 

jsou nehody pouze zapsány do euroformulá e, tak se tyto záznamy ani v policejní databázi 

neobjevují. Možným ešením by ješt  bylo provést vzájemné porovnání s výskytem nehod 

v jednotlivých úsecích v období, kdy zde není žádné omezení. Tento proces by byl velmi 

náročný a nelze zde zaručit ani objektivní výsledek. [50] [52] 

Dálnice D2 je tedy prakticky dob e konstruována na stabilní provoz ovšem 

v okamžiku, kdy idiči musí zm nit rychlost nebo sm r jízdy, nastává problém. 

Tento problém nastává i na momentáln  opravovaných úsecích, ale dálnici bez t chto 

zásah  opravit nelze. Proto jsem si vybrala místa, kde v minulosti docházelo k dopravním 
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nehodám a poukážu na chyby, kterým se dá p edcházet anebo dopravn -technické úpravy, 

které by zde šly provést. 

Vybraná kritická místa: 

1. Sjezd z dálnice s p ilehlou k ižovatkou, k ížení silnic II/425 a I/25 

2. Sjezd z dálnice u obchodního centra Olympia 

 

Rozbor jednotlivých kritických míst byl provád n za pomoci Dopravního inspektorátu 

m sta B eclavi a Policie ČR. Byly vybrány dv  lokality, z nichž jedna je velmi vytíženým 

místem dálnice D2, a druhá je k ižovatka napojující se z rampy dálnice D2. Návrhy oprav 

jsem se nejd íve pokusila ešit bez v tšího dopravn -technického zásahu Ězm na značení, 

snížení rychlostiě, posléze pak s v tším zásahem – stavební úpravy. 

 

11.1 Kritické místo č. 1 

- Rampa z dálnice D2 spolu s k ížením silnic II/425 a I/55 

 

  Obr. 11 Náhled na k ižovatku silnic II/425 a I/55 spolu s rampou dálnice D2 [13] 
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11.1.1 ůnalýza současného stavu 

Tato frekventovaná k ižovatka se nachází na hlavním dopravním tahu z B eclavi 

na Hodonín a spolu s rampou D2 tvo í úrovňové k ížení silnic I/55 a II/425. 

Jedná se o čty ramennou k ižovatku v extravilánu, která není ízena sv telnou signalizací. 

Každé z ramen vedlejší pozemní komunikace má vystav né dva d lící ostr vky, 

které odd lují sm r jízdy. Jeden z t chto ostr vk  je na napojení na vedlejší komunikaci, 

druhý pak slouží p i odbočování vpravo. K ižovatka má velmi dobré rozhledové pom ry. 

P ed samotnou k ižovatkou je snížena rychlost na 70 km/h, tato rychlost platí 

již p ed odbočovacími pruhy na dálnici a po celou dobu pr jezdu k ižovatkou. 

 

Obr. 12 Pohled na k ižovatku silnic II/425 a I/55 ve sm ru B eclav - Hodonín [53] 

 

Stav vozovky na silnici I/55 je velmi dobrý, v oblasti k ížení silnic byl v minulosti 

instalován bezpečný pás ROCBINDA. Tento pás zajištuje zkrácení brzdné dráhy 

a tím zlepšuje protismykové vlastnosti vozidla a zesiluje tak brzdný účinek. Výhodou 

tohoto pásu je i jeho životnost, která často p evyšuje i životnost dopravních komunikací  

(6-10 letě. Tento pás je kombinací speciálního nát ru a kvalitního kameniva. 

Mimo již popsané vlastnosti m žeme zde posuzovat i psychologický účinek na idiče, 

zm na povrchu opticky upozorní na nebezpečný úsek. Tento pás je názorn  zobrazen 

na obrázku č. 13 a lze jednoznačn  rozlišit jeho rozdílné zabarvení oproti samotnému 

povrchu silnice. [44] 
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Obr. 13 Pohled na k ižovatku silnic II/425 a I/55 ve sm ru Hodonín – B eclav [53] 

11.1.2 Analýza nehodovosti v kritickém míst  

Za posledních 5 let se na této k ižovatce stalo 17 dopravních nehod, z toho 

10 nehod s následky na zdraví. V p ípad  t chto dopravních nehod bylo 15 osob lehce 

zran no, 4 osoby t žce zran ny a k úmrtí zde našt stí nedošlo. 

  Nejčast jší p íčinou dopravních nehod zde m žeme uvést porušení dopravní značky 

p ikazující ,,ST J, DEJ P EDNOST V JÍZD ‘‘, jedná se o nehody, které se staly 

ve st edu k ižovatky p i odbočování na vedlejší komunikaci. [33] 

 Hledání p íčiny dopravních nehod v tomto úseku je pon kud složit jší. K ižovatka 

obsahuje dopravní značení p ikazující maximální povolenou rychlost 70 km/h, 

je t  z d vodu plynulejšího napojení z vedlejší silniční komunikace a ze sjezdu dálnice D2, 

kde idiči dávají p ednost vozidl m jedoucím po hlavní komunikaci. Protože idiči jedoucí 

po hlavní komunikaci toto značení nerespektují, nemohou idiči z p ipojovacích pás  

p esn  odhadnout jejich vzdálenost a svoji rychlost pro za azení do plynulého provozu. 

Jelikož idič m nelze dokázat, že jeli nap . o 20 km/h rychleji Ěnení zde stacionární m ení 

rychlostiě, lze tedy p edpokládat, že chyba je na stran  idič  adících se do provozu 

na hlavní komunikaci I/55 a posléze pak vznikají vážné dopravní nehody v této k ižovatce. 
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11.1.3 Návrhy úprav 

Jak jsem se již zmínila nejv tším problémem této k ižovatky je nedodržování 

rychlosti a následn  pak porušování p íkazu značky ST J DEJ P EDNOST V JÍZD . 

Tato k ižovatka je velmi často ešena i místním dopravním inspektorátem v B eclavi 

za spolupráce s editelstvím silnic a dálnic, již se snaží najít možné ešení pro snížení 

nehodovosti. Podle dopravního výzkumu bezpečnostní analýzy silnic na území 

Jihomoravského kraje, byla tato k ižovatka vyhodnocena desátou nejnebezpečn jší 

extravilánovou k ižovatku v kraji. 

1. etapa úprav 

První etapou úprav bude zkušební zavedení p echodného dopravního značení  

sm rovacích desek Z45, které bude umíst no ve tvaru zúženého trychtý e, díky jemuž 

by m lo dojít ke zúžení zorného pole idič  a následn  tedy ke snížení jejich rychlosti. 

Toto značení bude prozatím na zkoušku a naskytne se zde možnost s ním pr b žn  

manipulovat z d vodu údržby silnice a p ípadné možnosti jistého zúžení nebo rozší ení 

vybudovaného trychtý e.  

K tomuto opat ení se p iklání i zp sob provád ní opravy dálničních most  trvající 

v období od 26. 7. 2014 do 7. 11. 2015, kde toto p echodné značení bylo využito 

a pr b žn  m n no. Provoz se p esunoval z jednoho do druhého jízdního pruhu v rámci 

toho, kde práv  probíhala oprava. Tímto opat ením bylo docíleno snížení rychlosti idič  

a následn  i poklesu nehodovosti v tomto kritickém míst .  

Následn  k této úprav  by bylo možné zavést další doplňující opat ení: 

- reflexní zd razn ní značky B20a ,,Nejvyšší povolená rychlost‘‘ maximální 

povolená rychlost 70 km/h na hlavní i vedlejší komunikaci, 

- osv tlení k ižovatky v noci – k ižovatka je rozsáhlá a proto p i používání 

potkávacích sv tel nemají idiči dostatečn  velký rozhled, což by osv tlení mohlo 

eliminovat, 

- umístit zde stacionární m ení rychlosti – Policie ČR zde provádí m ení radarem, 

ale není v jejich moci m it rychlost 24 hodin denn . [46] [47] 

                                                 

 

5 Z4 – Sm rovací deska dopravního za ízení – používána k usm rňování provozu na pozemních 
komunikacích. 
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Obr. 14 Fotomontáž navrhované úpravy kritického místa č.1 

2. etapa úprav 

V další etap  jsem ešila úpravy již více ekonomicky náročn jší a to i na stavební 

práce. Často se objevuje názor, že jedním z ešením jak regulovat omezení rychlosti 

na hlavním tahu v extravilánu je vybudování okružní k ižovatky. Tento návrh je aplikován 

i na tuto vybranou k ižovatku a v budoucnosti by mohl být možnou variantou pro snížení 

rychlosti idič . 

 

Obr. 15 Fotomontáž okružní k ižovatky v kritickém míst  č. 1 [51] 
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Na znázorn ném obrázku č. 15 m žeme vid t, jak by vypadal návrh okružní 

k ižovatky, která by zachovala celkový p vodní tvar k ižovatky dosavadní. Sjížd ní 

a vyjížd ní z vedlejších komunikací by nebylo p ímo za azeno do stávajícího provozu 

okružní k ižovatky. Tímto návrhem by došlo ke zpomalení vozidel jedoucích p ímo 

po komunikaci, a tím ke snadn jšímu za azení vozidel z rampy D2 a z vedlejší 

komunikace II/425. 

Okružní k ižovatky by m la splňovat pot ebné dopln ní dopravních značek do silničního 

provozu, a to: 

- vjezdy a výjezdy na jednotlivých v tvích by m ly být odd leny d lícími ostr vky 

a dopln ny o dopravní značení C 4a ,,P ikázaný sm r jízdy‘‘. 

- Nainstalování nového svislého dopravního značení na vjezdech  –  značky 

upravující p ednost P 4 ,,Dej p ednost v jízd ‘‘ a p íkazové dopravní značky C1 

upozorňující na kruhový objezd. 

 

Po zavedení této úpravy by bylo na míst  ješt  zavedení: 

- Osv tlení, pop ípad  zavedení v tšího počtu reflexních prvk  – to už by záleželo 

na stavebních úpravách a celkové investici do projektu. [45] [48] 

Posléze se pak naskýtá otázka, zdali by byla zachována propustnost této k ižovatky, 

a proto se zde navrhuje místo obyčejné okružní k ižovatky umístit spirálovou okružní 

k ižovatku. Spirálová okružní k ižovatka slibuje zvýšení bezpečnosti, její další výhodou 

je zp sob vedení jízdních pruh  na okružním pásu, plynule zde dochází k za azení vozidel 

do odbočovacích pruh  již p ed samotnou k ižovatkou. Jednou z prvních 

takto vytvo ených k ižovatek je k ižovatka v Mod icích u Brna u nákupního centra 

Olympia.   
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Obr. 16 Okružní spirálová k ižovatka u obchodního centra Olympia [53] 

 

Okružní k ižovatka jako taková má jeden, pop ípad  více jízdních pruh , které jsou 

plynulé v celém obvodu kruhového objezdu. Kdežto okružní spirálová k ižovatka 

m  tzv. slepé cesty začínající ve st edu k ižovatky. Výhodou po vjezdu do této spirálové 

okružní k ižovatky je tedy p ímé napojení na trasu, ve které bude vozidlo následn  

pokračovat. Volba výsledného druhu okružní k ižovatky by záležela na posouzení 

projektant . 

 

Obr. 17 Ukázka okružní spirálové k ižovatky [49] 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 76 

 

Ekonomické vyčíslení navrhovaných úprav: 

Druh navrhovaného opat ení P ibližná cena 

Dopravní značení Z4 + údržba cca 40 000 Kč 

Kruhový objezd cca 3-5 mil. 

Tabulka č. 11 Ekonomické vyčíslení navrhovaných úprav – kritické místo č. 1 

 

Vyčíslení ceny kruhového objezdu je zde pot eba brát s rezervou. Pro následující 

návrh samotný by mohla cena odpovídat. Jenomže tento kruhový objezd má být 

do budoucna součástí celkového obchvatu m sta B eclavi, v tom p ípad  by šly náklady 

razantn  nahoru. 

 

11.2 Kritické místo č. 2 

- Sjezdy z dálnice u obchodního centra Olympia 

 

V tomto kritickém míst  se jedná o dva sjezdy z dálnice D2. Sjezd ve sm ru Brno-

 B eclav napojující se na silnici II/152 a následnou k ižovatku sm ující do Mod ic 

a do obchodního centra Olympie. ů sjezd ve sm ru B eclav – Brno napojující 

se na  okružní k ižovatku ve sm ru na Chrlice a také na stejnou k ižovatku sm ující taktéž 

do Mod ic a do obchodního centra Olympie. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 77 

 

 

Obr. 18 Popis kritického místa č. 2 

11.2.1 ůnalýza současného stavu 

Problematických míst je zde n kolik – samotné sjezdy, kruhový objezd i k ižovatka 

silnice II/152 a sjezdu a nájezdu na dálnici D2, a to zejména díky nadm rnému hromad ní 

se vozidel. V p edešlých letech prošla rekonstrukcí okružní k ižovatka. V roce 2015 

byl rekonstruován most p es dálniční komunikaci a dále byl na sjezdu ve sm ru            

Brno – B eclav vybudován t etí jízdní pás pro p ehledn jší odbočování na frekventované 

nákupní st edisko. 
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Obr. 19 Nájezd a sjezd dálnice D2 ve sm ru Brno – B eclav [53] 

 

Obr. 20 K ižovatka na silnici II/152 [53] 

 

11.2.2 Analýza nehodovosti v kritickém míst  

V posledních 10 letech bylo na úseku sjezdu Brno - B eclav zaznamenáno 

25 dopravních nehod. Nejčast jší p íčinou byli idiči, kte í nev novali pln  pozornost 

ízení a nep izp sobili svoji rychlost stavu vozovky Ěmokrý povrch, sníh, náledíě. V tšina 

dopravních nehod se zde obešla bez zran ní, pouze p i t ech dopravních nehodách došlo 
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k lehkému zran ní a k jednomu úmrtí. Od roku 200ř, kdy se m nila oznamovací povinnost 

dopravních nehod je v tomto úseku zaznamenáno snížení nehodovosti, což nemusí 

být objektivní. 

Na úseku sjezdu B eclav – Brno bylo evidováno 6 dopravních nehod, výhodou tohoto 

sjezdu je napojení na okružní k ižovatku, čímž se tento sjezd stal mén  rizikovým. 

Zde došlo pouze k jedné nehod  s lehkými následky na zdraví. 

 

Obr. 21 Náhled na nájezdy a sjezdy u obchodního st ediska Olympia [13] 

11.2.3 Návrhy úprav 

Nejčast jší p íčinou dopravních nehod v této lokalit  jsou idiči, kte í nev nují 

pozornost ízení vozidla a nep izp sobují rychlost stavu vozovky. Z hlediska hustého 

provozu je problematickou oblastí za azení vozidel do odbočovacího pásu ve sm ru 

na obchodní st edisko Olympia, jednotlivý idiči berou odbočování benevolentn  

a nakonec se tzv. rozhodnout na poslední chvíli odbočit.  
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1. etapa úprav 

Problém p i odbočování byl částečn  vy ešen opravou u obchodního centra 

Olympia, která probíhala v období 1. 8. – 31. 10. 2015. Na úkor odstavného pruhu 

ve sm ru Brno – B eclav byl vybudován t etí jízdní pruh, a to od 1,5 km do 3,2 km, 

zde byl odstran n p vodní CB povrch, který byl nahrazen novou asfaltovou vrstvou. 

Tento t etí pás zajišťuje lepší plynulost provozu a p ehledn jší azení vozidel 

do odbočovacího pruhu. Stejná oprava byla zahájena ve sm ru B eclav – Brno 

2. dubna 2016 a m la by být dokončena do konce července. Jedná se zde také o rozší ení 

silnice o t etí jízdní pruh. Celková částka oprav byla vyčíslena okolo 267 milion  Kč. 

Tyto opravy byly již navrženy a jsou realizovány, dali by se za adit do kategorie 

ekonomicky náročn jších úprav.  

 

Obr. 22 Fotomontáž provád ných úprav kritického místa č. 2 
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Obr. 23 Kolona na probíhající uzavírce – p i budování 3. jízdního pruhu ve sm ru 

B eclav - Brno (dne 14. 4. 2016) [53] 

 

2. etapa oprav 

Sjezd a nájezd na dálnici ve sm ru Brno - B eclav je k ížen s k ižovatkou silnice 

II/155, proto je zde situace trochu složit jší. Rozjetá vozidla ze sjezdu z dálnice musí 

na k ižovatce dávat p ednost vozidl m jedoucím po hlavní komunikaci. Vozidla najížd jící 

na nájezd dálnice D2 k ižují také cestu hlavního tahu na obchodní centrum a dochází 

zde k velkému výskytu dopravních nehod. Tato k ižovatka je čty ramenná a nejčast jší 

p íčinnou dopravních nehod je zde porušování dopravního značení ,,ST J, DEJ 

P EDNOST V JÍZD ‘‘.  

Možnou variantou ešení tohoto problému by byl návrh snížení rychlosti na hlavním tahu 

silnice II/152. Snížení rychlosti by zajistilo plynulejší odbočování vozidel najížd jících 

na  rampu dálnice D2, ale i bezpečn jší azení vozidel najížd jících na hlavní komunikaci. 

P vodní rychlost 70 km/h by bylo pot eba snížit na 60 km/h. 
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Obr. 24 Fotomontáž v k ížení silnice II/155 a sjezdu a nájezdu na dálnici 

 

Následn  pak i snížení rychlosti ve sm ru Brno – B eclav p ímo na nájezdu 

ze 70 km/h na 60 km/h  a na sjezdu z 80 km/h na 70 km/h. jednalo by se o další možnou 

variantu pro zvýšení bezpečnosti provozu. K tomuto kroku bych se p iklán la z hlediska 

velkého úhlu lomení zatáčky, kdy nelze toto místo bezpečn  projet ve velké rychlosti.  

 

Obr. 25 Fotomontáž sjezdu a nájezdu dálnice ve sm ru Brno – B eclav 
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Na sm ru B eclav – Brno bych navrhovala snížení rychlosti na sjezdu z dálnice 

ze 70 km/h na 60 km/h, je to z d vodu následné ostré zatáčky a zvýšení bezpečnosti 

v tomto úseku. Ve sm ru nájezdu na dálnici není pot eba úpravy rychlosti, z hlediska 

vyjížd ní z okružní k ižovatky není rychlost vozidel vysoká a postačí zde pouze dostavení 

t etího jízdního pruhu. 

 

Obr. 26 Fotomontáž úprava na sjezdu ve sm ru B eclav – Brno 

 

Obecn  je mezi idiči dáno, že ani snížení rychlosti je nep inutí tuto rychlost 

v daném úseku dodržovat, proto by bylo i další možnou variantou instalovat stacionární 

m ení pro kontrolu dodržování rychlosti. 

Další možná opat ení pro zvýšení bezpečnosti: 

- Instalace bezpečného pásu ROCBINDA pro zkrácení brzdné dráhy a zlepšení 

protismykových vlastností a brzdného účinku až o 1/3. 

Ekonomické vyčíslení navrhovaných úprav 

Druh návrhového opat ení P ibližná cena 

Bezpečný pás ROCBINDů cca 450 tisíc Kč 

Dopravní značení cca 50 tisíc Kč 

Tabulka č. 12 Ekonomické vyčíslení navrhovaných úprav – kritické místo č. 2 
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12 NÁVRHY OPůT ENÍ PRO ZLEPŠENÍ DOPRůVNÍ SITUůCE Nů 

DÁLNICI D2 

V této kapitole jsou shrnuty a blíže popsány návrhy pro zvýšení bezpečnosti 

na dálniční komunikaci. Návrhová opat ení pro zlepšení dopravní situace jsou rozd leny 

do dvou základních kategorií: 

- bezpečná pozemní komunikace, 

- chování idič . 

 

Bezpečná pozemní komunikace 

Bezpečnost na pozemní komunikaci je velmi významnou složkou pro silniční 

dopravu. Je d ležité udržovat silniční komunikace v dob e sjízdném stavu. 

Nejd ležit jší z hlediska dálnice D2 je momentáln  co nejrychleji a nejkvalitn ji 

dokončit naplánované opravy. Pro zajišt ní plynulosti provozu je pot eba pracovat 

na stavbách co nejrychleji. Možnou formou pro urychlení oprav by bylo sepsání smluv, 

kterými by se stavební firmy zavázaly pro využití více pracovních skupin na jednotlivé 

opravy, není tajemstvím, že jednotlivé firmy mají rozpracovaných více staveb a musí 

si tak své pracovníky a stroje rozložit po více staveništích. 

P i opravách jednotlivých úsek  se zavád jí nová dvojitá svodidla, která jsou zvýšená 

a mají tyto výhody: 

- jsou pevn jší – mají lepší zádržný systém, 

- brání v oslňování protijedoucích vozidel. 

Proto by mým doporučením bylo instalovat tyto svodidla po celé délce dálnice D2. 

 

Urychlení jednotlivých staveb by pak mohlo vést k menšímu vzniku tvo ení kolon. 

Pot ebnou nápravou v této oblasti je vybudování trvalého systému, který bude mít 

pod sebou jedna složka Ěorganizaceě, která bude zodpovídat za informace o uzavírkách 

na jednotlivých komunikacích a následn  bude plánovat objízdné trasy tak, 

aby nedocházelo k jejich k ížení, jako se již stalo n kolikrát v minulosti. 

Ve swot analýze jsem se zabývala otázkou p et žování silniční komunikace 

t žkými vozidly. Na dálnici D2 tvo í t žká vozidla 26,7 % skladby dopravního proudu. 
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Je statisticky dokázáno, že t žkých vozidel neustále p ibývá, jedná se totiž o levn jší 

variantu p evážení materiálu a v cí. Možným ešením pro úbytek t žkých vozidel 

na silničních komunikacích by bylo využití jiného druhu dopravy, p íkladem m že 

být p epravování v cí po železnici nebo po vodních cestách. Bohužel zde bude hrát velkou 

roli ekonomická stránka v ci, a tak nebude jednoduché p esv dčit dopravce o zm n . 

Mezi návrhy pro zvýšení bezpečnosti na silničním provozu je dále možné za adit:  

- úplné odstran ní billboard  okolo dopravního tahu – mají negativní vliv na idiče -

upoutávají jejich pozornost, 

- čast jší úpravy vegetace – d ležité pro v tší rozhled na komunikaci, 

- p ehledné dopravní značení – je pot ebné, aby i idič, který jede komunikací 

poprvé, v d l kdy je nutnost se za adit do správného odbočovacího jízdního pruhu. 

 

Chování idič  

Jelikož ve výsledcích statistik vychází jako nejv tší viník dopravních nehod idič 

motorového vozidla, je pot eba se zamyslet, co ho k tomu vede. Nejv tší procento 

bych p ikládala na sp ch idič , lidé na nic nemají čas a za n čím se stále honí, proto jezdí 

rychle a ve v tší mí e i neopatrn . Dalším p ípadem je nezkušenost, mladí idiči si dovolí 

mnohdy to, co si nedovolí ani idič s deseti letou praxí. 

Možnými návrhy pro nápravu jsou: 

- zvýšení pokut za nedodržování rychlosti 

- idičské oprávn ní na zkoušku – je to již dlouho rozebíraná varianta ve snaze 

o snížení dopravních nehod zavin ných idiči 

 

Problémem je i agresivita idič , ovšem na tento problém je t žké nalézt možnou 

nápravu, do hlavy jednotlivým lidem nevidíme a ve vytížené situaci mohou rupnout nervy 

každému z nás. D ležitými složkami pro snížení nehodovosti jsou včasná informovanost 

idič , srozumitelné dopravní značení, kvalitní silniční komunikace a vst ícnost 

a pochopení idič  a to i v pr b hu oprav a uzavírek. 
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ZÁV R 

Cílem práce bylo provést analýzu dopravní nehodovosti a rizikových míst 

na dálnici D2. Následn  pak navrhnout bezpečnostní a stavebn  technická opat ení, 

která povedou ke snížení nehodovosti a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

První část bakalá ské práce poskytuje výklad základních pojm  a legislativní rámec 

vztahující se k silniční doprav . Zabývá se historií dálniční sít , ale i současným vývojem, 

dálničními poplatky a údržbou komunikace. 

V praktické části byly analyzovány p íčiny dopravních nehod a kritická místa 

na dálnici D2 a p ilehlé komunikační sít . P i analýze dopravních nehod bylo pot eba brát 

v úvahu zm nu legislativy, kdy od 1. 1. 200ř eviduje Policie ČR pouze dopravní nehody 

se zran ním nebo úmrtím a se škodou nad 100 tisíc Kč na n kterém ze zúčastn ných 

vozidel anebo se škodou na majetku t etí osoby. Proto evidujeme od roku 200ř snížení 

počtu dopravních nehod. Tento mírný pokles začal v posledních t ech letech op t vzr stat 

a dopravních nehod p ibývá. Podle rozboru jednotlivých kritérií za tento stav mohou 

p edevším samotní idiči, jejich neopatrnost, rychlá jízda a nep izp sobení jízdy 

podmínkám silničního provozu.  

Obecn  velkým problémem celé dálniční sít , jsou jednotlivé uzavírky, díky kterým 

se tvo í n kdy až n kolika hodinové kolony. idiči v t chto úsecích ztrácí trp livost 

a je tak snižována jejich soust ed nost a akční schopnost reagovat na vzniklé situace. 

Dálnice D2 je za b žných podmínek konstruována na stabilní provoz a rychlý 

p esun mezi dv ma místy, ovšem její povrch je na n kterých úsecích již za hranicí 

své životnosti. Za dlouhodobý problém jsou považovány nep etržité uzavírky 

na komunikaci a nezodpov dné chování idič . Zvýšení počtu dopravních nehod 

je zaznamenáno p edevším v pr b hu uzavírek nebo p i omezení rychlosti.  

Bezpečnost na silničních komunikacích je nezbytnou podmínkou pro snížení počtu 

dopravních nehod. Proto je pot eba hledat ešení nap íklad v lepší spolupráci mezi 

jednotlivými orgány, které plánují uzavírky a následn  i objízdné trasy, aby nedocházelo 

ke zbytečnému k ížení samotných uzavírek. 

Opat ení pro zvýšení bezpečnosti na silniční komunikaci by m ly být součástí 

cílené politiky státu, ve které je pot eba dbát na snížení počtu dopravních nehod 
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a tím i ke snížení celospolečenských ztrát na lidských životech a škod zp sobených 

na majetku. 

Je očividné, že za počtem dopravních nehod nestojí pouze technický stav vozovek, ale také 

rostoucí agresivita a nepozornost idič . Proto každým navrženým bezpečnostním 

opat ením v kritických lokalitách m žeme chránit životy, majetek a zdraví všech účastník  

silničního provozu, což bylo také cílem mé práce. 
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