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2 ANOTACE 

Cílem projektu je zvýšení dopravní bezpečnosti nejzranitelnějších účastníků provozu (chodců, cyklistů) 
s důrazem na děti při cestách do školy. Zlepšení podmínek může přinést zvýšení počtu dětí dopravujících 
se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zlepšení 
informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení zájmu o veřejné věci (výchova 
k občanské společnosti). 

 

3 POUŽITÉ PODKLADY 

[1] Nižbor, Územní plán, část Dopravní řešení obce a Dopravní obsluha intravilánu, Architekti Bartošek 
a Vavřík, spol. s.r.o., 07/2003 

[2] Na zelenou – Za bezpečný Nižbor, Vyhodnocení dotazníků, RC Makovice, 12/2008 

[3] Statistika dopravních nehod za roky 2004-2008, PČR, Dopravní inspektorát Beroun, 2009 

[4] Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2005, www.rsd.cz 

[5] Letecké snímky obce, mapové podklady, webové stránky www.mapy.cz, 2009 

[6] Projekt Nižbor - zpomalovací práh (DRS), Milota Kladno spol. s.r.o., změna 11/2008 

[7] Projekt Nižbor – rekonstrukce chodníku v obci (DRS), Milota Kladno spol. s.r.o., 09/2008 
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4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

4.1 ŠIRŠÍ VZTAHY 
Obec Nižbor leží ve Středočeském kraji, cca 7km severozápadně od Berouna, 45km jihozápadně od 
Prahy. Obcí prochází silnice II/116 (Beroun – Lány) a silnice III.tř. na Karlov, Žloukovice, Stradonice. 

 
Obr.1: Širší dopravní vztahy (zdroj ŘSD, www.rsd.cz) 

4.2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
Řešené území není přesně ohraničeno, lze však říci, že zahrnuje centrum obce a všechny dopravně 
významné komunikace napojující obec - silnice III/23617, III/23617a, III/23618. 

4.3 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY 
V řešeném území jsou k dispozici data o intenzitách dopravy z celostátního sčítání ŘSD z roku 2005 (viz 
obr.2). Vzhledem k tomu, že neznáme přesné umístění sčítacích stanovišť a dopravní průzkum nebyl 
v rámci této studie prováděn, bylo stávající zatížení v obci stanoveno na základě odborného odhadu: 

• silnice II/116 (od železničního přejezdu směr Lány) cca 2 500 voz/den, 

• silnice III/23617 (u Obecního úřadu)   cca 3 500 voz/den, 

• silnice III/23617a (směr Stradonice)   cca 1 000 voz/den, 

• silnice III/23618 (směr Žloukovice)   cca 1 000 voz/den. 

 
Obr.2: Celodenní intenzity automobilové dopravy na přilehlé komunikační síti (zdroj ŘSD, CSD z roku 2005) 

Nižbor 
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4.4 NEHODOVOST 
Podklady o dopravní nehodovosti v obci byly získány od Policie České republiky Beroun (Dopravní 
inspektorát). K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích v Nižboru za období 2004 - 
2008. Počty nehod a jejich následky jsou v tabulce 1. 

 Nižbor 

rok počet SZ TZ LZ 

2004 11 0 0 0 

2005 18 0 0 0 

2006 15 0 0 1 

2007 12 0 0 1 

2008 2 0 1 1 

Celkem za 5 let 58 0 1 3 

Tabulka 1: Počet nehod a jejich následky (poznámky: SZ = smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké 
zranění) 

Ze statistiky dopravních nehod vyplývá, že za posledních 5 let bylo zaznamenáno celkem 58 dopravních 
nehod, 3 dopravní nehody s lehkým zraněním účastníka a jedna dopravní nehoda s těžkým zraněním. 
Smrtelné zranění zaznamenáno nebylo. 

Alarmující však může být zhoršování následků nehod (viz zranění v 2006, 2007 a zejména TZ v roce 
2008) při současném snižování jejich počtu.Trend ve snižování počtu nehod v posledních letech může mít 
souvislost se změnou povinnosti nahlášení nehody od vyšší hmotné škody na vozidle. 

4.5 PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
Pěší provoz je v obci velmi živý, zejména v centru (okolí Obecního úřadu, pošty, školy), ale také v okolí 
zastávek autobusů a podél komunikací napojujících odlehlé části s centrem – od Stradonic, Šňárové, 
zámku apod. Vzhledem k tomu, že obec a její okolí je rekreačním a turistickým centrem, zvyšují se 
v letním období významně intenzity chodců. Chodníky jsou v obci částečně v okolí Obecního úřadu, na 
mostě a podél silnice II/116, z větší části však chybí. 

Cyklistická doprava je v obci využívána nejen k pravidelným cestám (na úřad, nákup apod.), ale také 
zejména v letním období pro rekreaci. Pro cyklisty zde není vybudována žádná cyklostezka.  

4.6 HROMADNÁ DOPRAVA 
Obec Nižbor je obsluhována železniční dopravou (trať ČD č. 174 Beroun – Rakovník) a autobusovou 
dopravou (Králův Dvůr – Beroun - Žloukovice). 

4.7 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 
V rámci mapování nebezpečných míst byly získány odpovědi na dotazníky celkem od 56 domácností. 
V anketě respondenti odpovídali na celkem 6 otázek. Všechny anketní lístky byly vyhodnoceny. Výsledek 
vyhodnocení dotazníků je uveden v příloze 1 a v příloze 2. 

Jedním ze stěžejních výstupů (nikoliv však jediným) je souhrn nejnebezpečnějších lokalit z hlediska 
dopravní bezpečnosti tak, jak jej respondenti – obyvatelé cítí: 

1. železniční přejezd na silnici II/116, 
2. centrum obce u Obecního úřadu (škola, restaurace U Lípy), 
3. silnice na Stradonice (III/23617a), 
4. cesta na zámek (III/23617), 
5. cesta od železničního přejezdu na Šňárovou (II/116). 
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5 POPIS DOPRAVNÍCH ZÁVAD 

5.1 CENTRUM OBCE 

1. Křižovatka silnice II/116 x III/23617 

Styková křižovatka silnice II/116 (Beroun – Lány) x III/23617 (centrum), na rameni II/116 na Lány 
s blízkým železniční přejezdem. Navazuje na rekonstruovaný most přes Berounku do centra obce. Ve 
směru od Berouna je umístěn záliv pro autobusy, celá křižovatka je poměrně rozlehlá bez jasného vedení 
projíždějících vozidel. Ve směru od Berouna následuje po dlouhém rovném úseku a mírné pravotočivé 
zatáčce s povinností dát přednost v jízdě vozidlům na hlavní – riziko vysoké rychlosti, vodorovné dopravní 
značení chybí.  

Z dopravního hlediska je v této lokalitě možné popsat řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu, 
zejména z pohledu nejvíce zranitelných účastníků – chodců. Není zde vyřešen pohyb chodců, chybí 
chodníky a není zajištěna ochrana při přecházení, zejména od autobusové zastávky a podél silnice II/116 
přes železniční trať. 

 
Obr.3: Prostor před křižovatkou II/116 x III/23617 v pohledu od Berouna 
 

2. Centrum obce u Obecního úřadu 

Zaústění silnice od Žloukovic (III/23618) na silnici III/23617 (most přes Berounku) je rozlehlá asfaltová 
plocha před restaurací U Lípy bez jasného usměrnění pohybů vozidel i chodců. Do této plochy je navíc 
napojeno vyústění veřejného parkoviště a výjezd z čerpací stanice PHM. Křižovatka III/23617 x 
III/23617a před Obecním úřadem a obchodem je místem s intenzivním pohybem chodců. V křižovatce 
jsou nedostatečné rozhledové poměry (roh restaurace U Lípy), přechod pro chodce přes III/23617a je 
šikmý, dlouhý za mírným horizontem, VDZ č.V 7 (Přechod pro chodce) je špatně viditelná. 

Chodník je veden pouze po jedné straně komunikace, na straně u OÚ chybí. Vozidla přijíždějící po silnici 
od Karlova (klesání) projíždějí vysokou rychlostí v místě přechodu pro chodce před školou. 
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Obr.4: Prostor křižovatky III/23617 x III/23618 u restaurace U Lípy 
 

5.2 OSTATNÍ LOKALITY 

1. Silnice III/23617a na Stradonice 

Silnice spojuje Nižbor a Stradonice. Jedná se o poměrně rovný dlouhý úsek se zástavbou rodinných 
domů, případně v některých úsecích charakteru extravilánové komunikace, což svádí k nedodržování 
nejvyšší povolené rychlosti. Podél komunikace zcela chybí chodník, což je zejména vzhledem k docházce 
dětí do školy v Nižboru zásadní nedostatek. Navíc je dětmi ve větší míře využíván zejména úsek od školy 
k Sokolovně. 

 
Obr.5: Silnice III/23617a do Stradonic 
 

2. Silnice III/23617 na zámek 

Úzká silnice v podélném sklonu (stoupání) od školy v zástavbě rodinných domků, bez chodníků (domy 
těsně přiléhají k vozovce). Při přechodu komunikace do části bez zástavby je ostrý směrový oblouk 
s napojením místní komunikace k obytným domům, ten je nedostatečně směrově vyznačen. 
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Obr.6: Silnice III/23617 z obce Nižbor na Karlov 
 

3. Silnice II/116 na Šňárovou 

Silnice vychází od železničního přejezdu (stoupání) s jednostranným chodníkem. V pravotočivém oblouku 
pokračuje již bez chodníku s proměnnou šířkou, částečně mimo zástavbu a dále po levotočivém oblouku 
v přímé až ke křižovatce se silnicí III/1163. Alternativní trasa pro pěší v místě dvou směrových oblouků 
neodpovídá potřebám (povrch, podélný sklon, osvětlení atd.) a zejména v zimním období je těžko 
využitelná. Označení směrového oblouku SDZ č. Z 3 je zastaralé, v rozhledech brání zeleň podél 
komunikace. 

 
Obr.7: Silnice II/116 směrem na Lány před křižovatkou s III/1163 
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6 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Navržené úpravy jsou graficky znázorněny v přílohách 3.1 až 3.6. V následujících kapitolách jsou 
jednotlivá navrhovaná řešení okomentována. 

Poznámka: Návrhy řešení byly zpracovány na podkladu katastrální mapy digitalizované z papírového 
podkladu bez kvalitního podkladu (bez zaměření). Při případném zpracování projektů je nutno zajistit přesné 
geodetické zaměření. 

 

6.1 KŘIŽOVATKA II/116 X III/23617 - U ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU 
Navrhujeme úpravu tvaru křižovatky silnic II/116 x III/23617. na rameni silnice II/116 od Berouna 
vyznačit přechod pro chodce a se středním dělicím ostrůvkem šířky 2,0m. Přechod bude nasvětlen 
speciálním světlem bílé barvy.  

Upraven je tvar autobusového zálivu a doplněny jsou chodníky od zálivu k přechodu pro chodce a dále 
k železniční trati v SV kvadrantu křižovatky, za tratí pak navazující na MK podél trati východním směrem. 

Ve směru podél silnice II/116 od Šňárové (od stávající zastávky autobusu) je upraven tvar křižovatky 
s MK a doplněn chodník v minimální šířce k železniční trati a za ní pokračuje až k navrženému místu pro 
přecházení přes místní (slepou) komunikaci a napojuje se na stávající chodník na most přes Berounku. 

Chodníky, které vedou přes železniční trať, musí být vybaveny samostatným světelným signalizačním 
(zabezpečovacím) zařízením dle ČSN. 

Ve směru od mostu přes Berounku doporučujeme umístit SDZ č. IP 6 (Přechod pro chodce) s dodatkovou 
tabulkou jako upozornění na blížící se přechod pro chodce při manévru odbočení vpravo a nedostatečném 
rozhledu z důvodu zástavby. 

V celé křižovatce by bylo vhodné obnovit vodorovné dopravní značení, včetně symbolu značky P 4 (Dej 
přednost v jízdě!) nástřikem na vozovku. 

Navrhované úpravy jsou patrné z přílohy 3.1. 

 

6.2 KŘIŽOVATKA III/23617 X III/23618 - U OBECNÍHO ÚŘADU 
Navrhujeme jednoznačně vymezit prostor křižovatky III/23617 x III/23618 úpravou na stykovou 
křižovatku s doplněním míst pro přecházení se středním dělicím ostrůvkem na západním a jižním rameni. 
K tomu jsou doplněny chodníky a upraven vjezd na stávající parkoviště v SZ kvadrantu křižovatky. Obě 
místa pro přecházení budou nasvětlena speciálním světlem. Umístění přechodu pro chodce na rameni 
směrem k mostu je v zásadě také možné, přecházející chodci by měli být ochráněni buď ostrůvkem 
anebo širokým příčným prahem integrovaným do přechodu pro chodce. 

Stávající přechod pro chodce u obchodu je doplněn o střední dělicí ostrůvek, který je však navržen jako 
přejížděný (např. ze žulové dlažby s pozvolným nájezdem) z důvodu možnosti průjezdu nákladních 
vozidel. K tomu je mírně upraven tvar obrubníků a přilehlých chodníků. I tento přechod pro chodce bude 
nasvětlen speciálním světlem. 

Stávající přechod pro chodce u OÚ je doplněn o široký příčný práh (integrovaný do přechodu) a doplněn 
o SDZ č. B 20a (30 km/h). I tento přechod pro chodce bude nasvětlen speciálním světlem. Zároveň 
doporučujeme vyřešit nebezpečný pohyb vozidel před budovou školy (ranní zajíždění aut rodičů s žáky, 
otáčení atd.) např. umístěním zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou umožňující vjezd pro zásobování a 
rezidenty. 

Ve směru na Stradonice navrhujeme doplnění jednostranného chodníku, ve směru z centra po pravé 
straně (viz také projekt kanceláře Milota Kladno spol. s.r.o.) k Sokolovně, v pokračování do Stradonic. 
V úzkém místě za mostkem mezi budovami doporučujeme vybudovat jednostranný chodník standardní 
šířky a komunikaci mezi budovami zúžit na šířku 3,5m v režimu obousměrné, jednosměrně pojížděné 
komunikace. Řešení doplnit SDZ č. P 7 a č. P 8. 
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Ve směru na most přes Berounku bude doplněn stávající chodník podél čerpací stanice pohonných hmot 
po pravé straně s usměrněním pohybu chodců v místě stávající „točky“ autobusů. Stávající přechod pro 
chodce za horizontem u mostu doporučujeme odstranit. 

Navrhované úpravy jsou patrné z přílohy 3.2. 

 

6.3 SILNICE III/23617A - SMĚR STRADONICE 
Podél silnice III/23617 ve směru na Stradonice bude vybudován chybějící chodník v pokračování 
navrženého jednostranného chodníku (vpravo) z centra k Sokolovně. Doporučujeme navrhovat chodník 
v standardních šířkových parametrech dle ČSN. V některých úsecích si to však vyžádá nákladnější řešení 
s využitích např. opěrných zdí. V místech kde šířku omezuje stávající zástavba, mostní objekty apod. 
doporučujeme zúžení komunikace na 3,5 – 4,0m fungující v režimu obousměrné, jednosměrně pojížděné 
komunikace (na krátké vzdálenosti v místě, kde bude umožněn dostatečný rozhled pro projíždějící 
vozidla). Řešení musí být doplněno o SDZ č. P 7 a č. P 8.  

Přechod pro chodce s integrovaným příčným prahem dle projektu [7] doporučujeme respektovat. Tento 
prvek by měl přispět ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. 

Ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci mezi Nižborem a Stradonicemi by prospělo kvalitní veřejné 
osvětlení. 

Navrhované úpravy jsou patrné z přílohy 3.3. 

 

6.4 SILNICE III/23617 - SMĚR KARLOV 
Navrhujeme doplnění chodníku podél silnice III/23617 alespoň v minimální šířce v úsecích kde je to 
možné. Bohužel však vzhledem ke stávající šířce komunikace a zástavbě, která komunikaci „svírá“, toto 
není možné v celé délce.  

Kromě toho doporučujeme označit směrový oblouk pomocí nových svislých značek č. Z 3 v odpovídajícím 
retroreflexní provedení a ve směru od Karlova snížit rychlost na 30 km/h.  

Doporučujeme doplnit a udržovat v celém úseku kvalitní veřejné osvětlení. 

Navrhované úpravy jsou patrné z přílohy 3.4. 

 

6.5 SILNICE II/116 - SMĚR ŠŇÁROVÁ 
Navrhujeme doplnit jednostranný chodník v návaznosti na stávající chodník po levé straně komunikace ve 
směru stoupání od centra. V místě, kde komunikace přechází svým charakterem do extravilánové 
doporučujeme upravit stávající cestu lesem tak, aby byla vhodná pro pěší, tj. upravit povrch, výškové 
vedení, umožnit provoz kočárků, zřízení VO atd. Pokud by toto řešení nebylo možné, lze v tomto úseku 
variantně vybudovat chodník podél silnice II/116. Toto řešení by však také bylo technicky poměrně 
náročné, musela by být vybudována opěrná zeď. 

Za lesem bude jednostranný chodník vybudován v přímém rovném úseku až ke křižovatce silnice II/116 
se silnicí III/1163 

Ve směru klesání (k obci) doporučujeme osadit úsek před lesem svislou značkou č. B 20 a (30 km/h) a ve 
směrovém oblouku pod lesem nahradit stávající vodicí tabule č. Z 3 novými s odpovídajícími 
retroreflexními vlastnostmi. 

Doporučujeme doplnit a udržovat v celém úseku kvalitní veřejné osvětlení. 

Navrhované úpravy jsou patrné z přílohy 3.5. 
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6.6 SILNICE II/116 - PŘÍJEZD OD BEROUNA 
Na vjezdu do obce po silnici II/116 od Berouna doporučujeme vybudovat opatření ke snížení rychlosti 
přijíždějících vozidel. Navrhujeme středový ostrůvek, který zabezpečí jednostranné směrové vychýlení 
jízdního pruhu ve směru do obce (forma šikany – viz příklad z obce Libišany na obrázku 8). Svislá 
dopravní značka č. IS 12a (obec) bude posunuta před ostrůvek z důvodu snížení rychlosti vozidel. Pro 
zvýraznění začátku obce a lepší estetičnost doporučujeme osadit ostrůvek keři. 

Navrhovaná úprava je patrná z přílohy 3.6. 

 

Obr.8: Příklad realizovaného jednostranného vychýlení jízdního pruhu na vjezdu do obce Libišany 
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7 ODHAD NÁKLADŮ 

Navrhovaná opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu jsou poměrně nákladná. Hrubý odhad nákladů 
všech navržených úprav činí bezmála 20 milionů Kč. V příloze 4 je odhad rozepsán po jednotlivých 
lokalitách a položkách. 

Poznámky: Ceny jsou uvedeny bez DPH jako hrubý odhad investičních prostředků bez podrobnější 
znalosti skutečných šířkových a výškových parametrů (geodetické zaměření), bez započtení nákladů na 
projektovou dokumentaci, cenu za případný výkup pozemků a dalších souvisejících nákladů (opatření 
během stavby apod.). 

 

8 ZÁVĚRY 

V řešeném území byla popsána celá řada závad z hlediska bezpečnosti provozu, a to s váhou na nejvíce 
zranitelné účastníky provozu – chodce. Tato studie je ideovým námětem jak lze řešit problematická místa 
z hlediska bezpečnosti provozu. 

Výsledkem studie je doporučení k úpravám, které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců, vč. 
žáků při cestě do školy. Navrženy jsou úpravy v centru obce, ale i ve vzdálenějších lokalitách. 

1. V rámci studie byly zhodnoceny podklady od občanů, místních obyvatel, podařilo se získat názory 
od 56 rodin. 

2. Celková dopravní situace v Nižboru z hlediska bezpečnosti provozu není nikterak kritická, 
nehodovost v oblasti není dosud zásadním problémem, přesto se zde najdou nebezpečné lokality, 
potenciálně nehodové, které si zaslouží bez odkladu řešit. 

3. Podle závažnosti problémů navrhujeme tyto úpravy (priority): 

• silnice III/23617 - úprava přechodů pro chodce před Obecním úřadem (integrovaný příčný 
práh) a u obchodu (střední dělicí ostrůvek), 

• silnice II/116 - vybudování přechodu pro chodce včetně středního dělicího ostrůvku na 
příjezdu od Berouna (včetně úpravy přilehlé autobusové zastávky a chodníků), 

• křižovatka III/23617 x III/23618 – úprava křižovatky včetně zřízení míst pro přecházení a 
doplnění chodníků, 

• silnice II/116 - doplnění chodníků v prostoru přejezdu přes železniční trať Rakovník – 
Beroun, vč. nového zabezpečovacího zařízení, 

• silnice III/23617a - vybudování chodníku do Stradonic včetně navazujícího přechodu pro 
chodce s integrovaným příčným prahem, 

• silnice II/116 - vybudování chodníku směr Šňárová, včetně vybudování stezky pro pěší přes 
les, 

• silnice III/23617 - vybudování chodníku směrem na Karlov v úsecích kde to šířkové možnosti 
dovolí, 

• silnice II/116 a III/23617 (směrové oblouky) - doplnění nebo nahrazení vodicích tabule 
(svislé dopravní značení č. Z 3), 

• silnice II/116 – zřízení vjezdového ostrůvku na příjezdu od Berouna. 

Tato studie slouží jako podklad pro obec, ve studii jsou náměty na řešení kritických míst a názor jak tyto 
problémy řešit. Detaily jednotlivých opatření musí být řešeny v rámci dalších stupňů projektové 
dokumentace již do skutečného geodetického zaměření stavu. 

 

V Liberci, 17. dubna 2009 



09-07 Nižbor, Na zelenou – Za bezpečný Nižbor, dopravně inženýrská studie, duben 2009 

 13 

 

9 SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. NA ZELENOU – ZA BEZPEČNÝ NIŽBOR – INFORMACE O PROJEKTU 

2. NA ZELENOU – ZA BEZPEČNÝ NIŽBOR – VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

3. DOPRAVNĚ PROBLEMATICKÁ MÍSTA – NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ: 

3.1 LOKALITA 1 – „KŘIŽOVATKA U ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU“ 

3.2 LOKALITA 2 – „KŘIŽOVATKA U OBECNÍHO ÚŘADU“ 

3.3 LOKALITA 3 – „SILNICE III/23617A - SMĚR STRADONICE“ 

3.4 LOKALITA 4 – „SILNICE III/23617 - SMĚR KARLOV“ 

3.5 LOKALITA 5 – „SILNICE II/116 - SMĚR ŽLUBINEC“ 

3.6 LOKALITA 6 – „SILNICE II/116, OPATŘENÍ NA VJEZDU DO OBCE OD BEROUNA“ 

4. HRUBÝ ODHAD NÁKLADŮ 

5. FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 
 


