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1. ÚVOD 

Strategie bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Šenov na léta 2023–2030 (dále jen 

Strategie bezpečnosti) je důležitým koncepčním dokumentem, kterým Město Šenov vyjadřuje svůj 

záměr minimalizovat dopravní nehodovost na území města Šenov, a je konkrétním krokem k ochraně 

zdraví a životů občanů i návštěvníků. Navazuje a v oblasti bezpečnosti rozšiřuje Strategii města Šenov 

na léta 2016–2023.  

Zpracovaná Strategie bezpečnosti pohlíží na bezpečnost s důrazem na místní úroveň, realizací vhodných 

opatření v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy má za cíl zainteresovat subjekty působící ve městě tak, 

aby vyvíjely aktivity s pozitivním dopadem na bezpečnost silničního provozu ve městě Šenov. 

Předkládaný dokument je pro představitele města Šenov účinným nástrojem, jak systémově přistupovat 

k řešení bezpečnosti silničního provozu jako celku. 

Tento dokument se zaměřuje na bezpečnost všech účastníků pohybujících se na pozemních 

komunikacích, cyklostezkách a chodnících ve městě Šenov. Má za úkol zanalyzovat současný stav 

a navrhnout představitelům města opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti dopravy ve městě. 

Dokument dále identifikuje problémová místa v dopravě a prostřednictvím Akčního programu stanovuje 

opatření, jejichž realizace by měla přispět ke snížení dopravní nehodovosti a jejích následků. 

Opatření tohoto dokumentu by v neposlední řadě měla také pomoci více aktivizovat obyvatele města 

k vnímání dopravního prostoru jako systému, ve kterém je nezbytné dodržovat pravidla silničního 

provozu. Bez respektování pravidel a kázně účastníků provozu nelze zvýšení bezpečnosti v oblasti 

silničního provozu uskutečnit. 

Dokument Strategie bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Šenov na léta 2023–

2030 byl schválen Zastupitelstvem města Šenov dne 13. 09. 2022 Usnesením 26/b/9 

2. STRUKTURA DOKUMENTU 

Dokument je rozdělen do tří vzájemně provázaných tematických okruhů.  

První část – analytická – se souhrnně zabývá dopravními podmínkami na území města. Dále vyhodnocuje 

a analyzuje dopravní nehody s následky na životech a zdraví. Postihuje jejich charakteristiku a lokalizaci. 

Uvedeno je taktéž vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích.  

Ve druhé části – strategické – se dokument zaměřuje na definici reálných a udržitelných cílů. 

Třetí část – realizační – definuje opatření k dosažení vytyčeného cíle: Šenov – město bez nehod s vážnými 

následky. Základem je Akční program, který obsahuje aktivity/záměry pro jednotlivé odpovědné 

subjekty, které svou činností ovlivňují úroveň bezpečnosti ve městě Šenov. Akční program je konkrétním 

postupem realizace města Šenov k naplnění stanovených strategických cílů. 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

Město Šenov se rozkládá v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava – město. Je součástí ORP Ostrava, 

které tvoří 36 obcí a městských obvodů. V blízkosti se nachází velká města Ostrava, Havířov a Frýdek – 

Místek. V současnosti zde žije 6 477 obyvatel (údaj k 31.12.2021). Historie Šenova sahá až do 12. století 

a patří tedy k nejstarším sídlům ve Slezsku. Město je součástí regionu Beskydy a regionu Slezská brána.  

 

Obr.1: Základní mapa města Šenov, zdroj: www.mapy.cz/ 

Město je plně občansky vybaveno, jsou zde dvě mateřské a dvě základní školy, umělecká škola, zdravotní 

středisko s rehabilitací, lékárna, obchod, Městská policie a Hasičský záchranný sbor. V obci se nachází 

řada pamětihodností, jako je zámecký park, dva kostely, kaple a muzeum s knihovnou. 

Mezi hlavní urbanistické role města patří role sídelní a dopravně-průjezdná, jelikož městem prochází 

významná regionální dopravní tepna sil. I/11, která spojuje hlavní regionální sídla Ostravu a Havířov. 

3.1 SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY MĚSTA ŠENOV 

Níže jsou uvedeny základní socioekonomické charakteristiky města Šenov. Pro srovnání jsou v některých 

částech uvedeny i údaje za ORP Ostrava a Moravskoslezský kraj. 

Počet obyvatel 

Ve městě Šenov žilo k 31. 12. 2021 celkem 6 477 obyvatel, z toho 49,56 % mužů a 50,20 % žen. Průměrný 

věk obyvatel města činil 43,1 let. V porovnání let 2012–2021 došlo k nárůstu počtu o 338 obyvatel, tj. 

o 5,22 %. (Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/databazedemografickych-udaju-za-obce-cr) 

http://www.mapy.cz/
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Počet obyvatel ve správním obvodu ORP Ostrava činil k 31. 12. 2021 celkem 312 901 obyvatel. Proti 

stavu na konci roku 2012 se počet obyvatel snížil o 15 422 obyvatel, tj. 4,7 %, což je opačný trend 

ve srovnání s městem Šenov. Průměrný věk obyvatel ORP Ostrava je 43,1 let, tedy stejný jako v Šenově.  

Tab. 1 Porovnání vývoje počtu obyvatel v Šenově, ORP Ostrava a v MSK kraji (stav k 31. 12. daného roku) 

  2012 2017 2018 2019 2020 2021 

počet 

obyvatel 

město Šenov 6 139 6 385 6 400 6 393 6 419 6 477 

ORP Ostrava 328 323 322 419 321 273 320 145 317 322 312 901 

Moravskoslezský 

kraj 
1 226 602 1 205 886 1 203 299 1 200 539 1 192 834 1 177 989 

průměrný 

věk 

město Šenov 41,6 42,8 42,9 43,2 43,2 43,1 

ORP Ostrava 41,5 42,5 42,7 42,9 43,1 43,3 

Moravskoslezský 

kraj 
41,2 42,5 42,7 42,9 43,0 43,3 

Zdroj: https://www.czso.cz, zpracování vlastní 

V posledních letech dochází ve městě Šenov k nárůstu počtu obyvatel zejména vlivem migrace. Převládá 

počet přistěhovalých obyvatel nad počtem vystěhovalých, migrační saldo je ve všech sledovaných letech 

kladné. Svědčí to tak o vysoké atraktivitě této lokality, která nabízí dobré zázemí pro vlastní bydlení 

a zároveň zachovává dobrou dostupnost velkých měst. Naopak u ORP Ostrava i Moravskoslezského 

kraje dochází dlouhodobě k poklesu počtu obyvatel, převládá zde ve všech sledovaných letech počet 

vystěhovalých obyvatel nad počtem přistěhovalých. Migrační saldo je dlouhodobě záporné. 

Věková struktura obyvatelstva 

Populace v produktivním věku 15–64 let tvoří 64,37 % obyvatelstva města, podíl dětí ve věku 0–14 let 

tvoří 15,63% obyvatelstva města a počet obyvatel nad 65 let věku činí 20 % obyvatelstva města. Ve 

srovnání s celým Moravskoslezským krajem jsou podíly obdobné: produktivní věk (63,84 %), 

předproduktivní (15,33 %), poproduktivní (20,83 %). Vyšší podíl poproduktivní složky odráží trend 

stárnutí populace. 

Bytový fond 
Tab. 2: Bytový fond města Šenov 

POČET DOMŮ 

bytové domy 24 

rodinné domy 1 947 

ostatní budovy (bez rodinných a bytových domů) 101 

celkem 2 072 

domy pro rodinnou rekreaci  112 

Zdroj: https://www.czso.cz, zpracování vlastní 

https://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/
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Vývoj obyvatelstva a bytového fondu je spolu obvykle velmi úzce svázán. Chce-li obec přitáhnout nové 

obyvatele, musí vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bytové výstavby – zasíťování lokalit, dobrá 

dopravní obslužnost, nasvětlení apod. 

Zaměstnanost 

Trh práce je tvořen nabídkou pracovních míst a poptávkou obyvatel po práci. Jako ukazatel, který 

vyjadřuje míru efektivity fungování trhu práce, se užívá koeficient míry nezaměstnanosti. Podíl 

nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů ve městě Šenov (2,755 %) dosahuje v současnosti 

relativně nízkých hodnot a je v souladu s celorepublikovým průměrem (Zdroj: www.risy.cz, údaje pro 

rok 2020). 

Oblast podnikání 

V Šenově se nachází dvě rozlohou významné průmyslové zóny. Jedna se nachází v areálu bývalého 

podniku VOKD podél ulic Volenská a Václavovická a druhá okolo ulice Těšínská v těsné blízkosti hranice 

s katastrálním územím Havířova. 

1) V areálu bývalého podniku VOKD sídlí několik firem: Uhelné sklady Lumír Cielecký, Autodoprava 

Jan Cielecký, Atruck Logistics, a.s., KMH Servis, s.r.o., Antonín Urbaník, Rubing, s.r.o., Metrans, 

a.s., ALWIN START s.r.o., A1 Transport & Logistic, Brebeck Composite aj.  

Tento areál vzhledem ke své činnosti potřebuje napojení na silnici I. třídy I/11, protože zde sídlí 

několik společnosti zabývající se nákladní dopravou (např. společnosti Metrans, a.s. a A1 

Transport & Logistic a.s. se zabývají kontejnerovou přepravou, KMH Servis, s.r.o. provádí servis 

nákladních vozidel a společnosti Lumír Cielecký a Audoprava Jan Cielecký se mimo jiné zabývají 

dopravou uhlí, kamene a štěrků). Tento areál je napojen na silniční síť po místních komunikacích 

na ulicích Václavovická a Volenská, kdy následně nákladní vozidla z ulice Volenské vyjíždějí 

na silnici II/473, ze které následně nákladní vozidla sjíždějí na silnici I/11. 

Tento areál svou nákladní dopravou velice zatěžuje jedinou spojnici mezi severní a jižní části 

Šenova, kterou je právě silnice II/473, po které se kromě vozidel pohybují chodci a cyklisti. 

2) Druhou průmyslovou zónou je východní část ulice Těšínská, kde se nachází areály např. ČSAD 

Havířov a.s., Cemex Czech Republic, s.r.o. - betonárna Šenov, Metrans, a.s., Capital Refractories, 

s.r.o., Dyka s.r.o., Šenovská Dopravní Společnost s.r.o. aj. 

I tento areál využívá napojení na silnici I/11, a to po silnici II/479. Dopravu mimo jiné zatěžují 

nákladní vozidla s lodními kontejnery, které přemísťuje společnost Metrans, a.s. mezi svými 

sklady na ulici Volenská a Těšínská. 

Ve spolupráci Města Šenova s okolními obcemi se v minulosti podařilo vytěsnit tranzitní dopravu nad 

12 t mezi Šenovem (křížení ulic Frýdecká a Volenská) a Frýdkem-Místkem ze silnice II/473. 

Také do zbývajících části Šenova, kromě napojení výše uvedených průmyslových areálů platí zákaz 

vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t mimo dopravní obsluhy. 

Sídelní struktura 

ORP Ostrava-město je tvořeno statutárním městem Ostrava ve svých správních hranicích 23 městských 

obvodů a dalšími 12 obcemi, z nich 3 mají statut města (Klimkovice, Šenov a Vratimov). Celkovou 

rozlohou téměř 332 km2 je nejmenším okresem v kraji a třetím nejmenším v celé republice. Z celkové 

plochy okresu zaujímá zemědělská půda 46,3 %, lesní půda 16,3 %, vodní plochy 3,5 % a zastavěné 

plochy a nádvoří se rozprostírají na 6,7 % území okresu. Počtem obyvatel 312 104 tis. je druhým 

http://www.risy.cz/
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nejlidnatějším okresem v České republice a nejlidnatějším v kraji. Rozloha města Šenov činí 16,63 km2, 

hustota zalidnění k 31.12.2021 byla 389,5 osob/km2.  

 

 

Obr. 2: Mapa ORP Ostrava, zdroj: https://mapy.ostrava.cz/mapa-ostrava/mapa/ 
 
Tab. 3: Charakteristiky ORP Ostrava (31.12.2021) 

obec rozloha (ha) počet obyvatel hustota obyvatel/km2 

Čavisov 411 502 122,1 

Dolní Lhota 536 1 502 280,2 

Horní Lhota 484 850 175,6 

Klimkovice 1 464 4 469 305,3 

Olbramice  538 726 134,9 

Ostrava 21 423 279 791 1 306,0 

Stará ves nad Ondřejnici 1 883 2 855 151,6 

Šenov 1 663 6 477 389,5 

Václavovice 568 2 059 362,5 

Velká Polom 1 166 2 084 178,7 

Vratimov 1 414 7 276 514,6 

Vřesina 865 2 854 329,9 

Zbyslavice 740 659 89,1 

ORP CELKEM 33 155 312 104 941,3 

Zdroj: https://www.czso.cz, zpracování vlastní 

https://mapy.ostrava.cz/mapa-ostrava/mapa/
https://www.czso.cz/
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Město Šenov je třetí nejhustěji zalidněné sídlo v kraji (po Ostravě a Vratimově). 

3.2 CHARAKTARISTIKA SÍTĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Městem Šenov prochází nejdelší silnice v ČR, a to silnice I/11 propojující města Ostravu a Havířov 

v nejbližším okolí. Dále pokračuje na hranice se SR na jedné straně a Hradec Králové na opačném konci. 

V katastru Šenova se nachází mimoúrovňová křižovatka silnice I/11 se silnicí II/473. V těsné blízkosti 

se nachází křižovatka silnic II/473 a II/478. 

Silnice II/473 začíná v Petřvaldu u Karviné, prochází celým územím Šenova od severu k jihu a dále 

pokračuje přes Václavovice a Sedliště směrem na Frýdek-Místek. V severní části Šenova se nachází 

okružní křižovatka, kterou silnice II/473 kříží silnici II/479. Silnice II/479 prochází severní částí Šenova 

od západu k východu a je spojnicí mezi městy Ostrava a Havířov. 

Silnice II/478 se nachází v jižní části Šenova a tvoří propojení s městem Vratimov a následně Ostravou. 

Navazuje na rampu silnice I/11 v místě křižovatky se silnicí II/473. 

Místní komunikace na území města Šenov mají celkovou délku cca 44 km.  

Tab. 4: Délky pozemních komunikací na kat. území Šenov 

komunikace délka celkem (km) majetkoví správci 

I/11 (Ostrava – Havířov) 3,2 ŘSD 

II/473 (Frýdek-Místek – Petřvald) 5,7 SSMSK 

II/478 (směr Horní Datyně) 2,2 SSMSK 

II/479 (Ostrava – Havířov) 2,9 SSMSK 

III/4701 1,7 SSMSK 

III/4703 0,5 SSMSK 

III/4739 1,3 SSMSK 

celkem 17,5   

místní komunikace  44 Město Šenov 

chodníky 19 Město Šenov 

Zdroj: MěÚ Šenov, zpracování vlastní 

Přestože v Šenově není síť komunikací příliš dlouhá, jedná se o vysoce frekventované a zatížené 

komunikace, které procházející středem města. Šenov je rozlehlé město s 94% zástavby rodinných 

domů, které jsou rozloženy téměř po celém katastrálním území města Šenov.  

Retardéry jsou umístěny na místních komunikacích na ulicích Na Farském, Václavská, Ke Statku, Březová, 

Pod Školou, U Školky, Hasičská, Lipová, Ve Strži, Na Sedlácích. Jedná se o ulice s hustou zástavbou RD, 

kde je potřeba průjezd se sníženou rychlostí.  

Zimní údržba místních komunikací je zajišťována dle plánu zimní údržby Technickými službami města 

Šenov, p.o. 
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Obr. 3: Síť pozemních komunikací na katastrálním území města Šenov, zdroj: https://mapy.cz/ 

https://mapy.cz/
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Motorizace  

Úroveň automobilizace i motorizace v Šenově je ve srovnání s ORP Ostrava a Moravskoslezským krajem 

nejvyšší, zejména z důvodu dojíždění do zaměstnání u osobních automobilů a velkému množství 

podnikatelských subjektů na území Šenova. Stupeň automobilizace k datu 31.12.2021 je 636 osobních 

automobilů / tis. obyv. a stupeň motorizace 841 motorových vozidel / tis. obyv. 

Tab. 5: Porovnání automobilizace a motorizace v Šenově, ORP Otrava a Moravskoslezském kraji 

počet vozidel Šenov ORP Ostrava MSK 

osobní automobily 4 122 154 022 511 168 

motocykly 703 18 120 83 239 

nákladní automobily 583 19 646 58 152 

traktor 38 1 199 10 286 

stupeň mobilizace (os. automobilů/tis. ob.) 636 492 434 

stupeň mobilizace (motor. vozidel/tis. ob.) 841 617 563 

Zdroj: Centrální registr vozidel 

Hromadná doprava 

Veřejná doprava hraje klíčovou roli při zajišťování osobní přepravy osob. Její rozsah a kvalita 

poskytovaných služeb cestujícím může významným způsobem ovlivnit míru využívání individuální 

automobilové dopravy s jednoznačným dopadem na dopravní zatížení komunikací a bezpečnost 

silničního provozu. 

Hromadnou dopravu mezi městy zajišťuje ČSAD Havířov, ČSAD Frýdek-Místek, ČSAD Karviná a Dopravní 

podnik Ostrava a.s., které zajišťují 15 linek hromadné dopravy. Pro občany Šenova jsou zajištěny zejména 

spoje směr Ostrava, Havířov, Karviná a Frýdek-Místek. 

Tab. 6: Obslužnost města Šenov v autobusové dopravě 

dopravní podnik číslo linky počet spojů 

Dopravní podnik Ostrava 28 83 

  29 28 

  71 4 

ČSAD Frýdek-Místek 383 29 

  387 14 

ČSAD Karviná 460 6 

  550 6 

ČSAD Havířov 369 33 

  411 2 

  418 17 

  440 22 

  441 95 

  444 15 

  446 2 

  990 2 

Šenov spoje celkem   358 

Zdroj: MěÚ Šenov 
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Dopravu dětí do škol (7. až 8. hod ranní, 12. až 14 hod odpolední) zajišťuje především linka č. 28, která 

projíždí všemi hlavními částmi Šenova. Pro děti ze zastavěných oblastí, které mají daleko na zastávky 

linky č. 28 slouží linky ČSAD Havířov č. 418 a 446, které pomocí minibusů zajíždí až do odlehlých částí 

města jako je Podlesí nebo Šimška. Do základní školy dojíždí také žáci z přilehlých obcí Kaňovice či Dolní 

Datyně, tyto žáky do školy včas dopraví linka ČSAD Frýdek-Místek č. 383. 

Právě v denním období, kdy se žáci dopravují do školy a zpět a také ostatní občané do svých zaměstnání 

(5. až 8 hod ranní, 14. až 17. hod odpolední), je na pozemních komunikacích nejvyšší provoz. V prostoru 

před základní školou zajistilo město ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje úpravu 

vodorovného dopravního značení na sil. II/473 ul. Hlavní, pro zvýšení bezpečnosti při pohybu dětí v okolí 

autobusových zastávek na této silnici před školou. Právě v nejfrekventovanějších dobách příjezdu 

a odjezdu dětí ze základních škol, zajišťuje městská policie bezpečnost žáků na nejrizikovějších místech 

v blízkosti základní školy, zejména na přechodech pro chodce.  

Spojení s okolními městy jako je Ostrava, Opava, Český Těšín atd. je také zprostředkováno železniční 

dopravou ze stanice Šenov na ul. Dubová. Na železniční stanici Šenov zastaví během jednoho pracovního 

dne 52 spojů.  

Předmětem této strategie však není řešení veřejné dopravy na území města a optimalizace dopravní 

obslužnosti. Její řešení není jen otázkou vhodné infrastruktury, ale má řadu dalších sociálních, 

finančních, politických a rozvojových dopadů, které si vyžadují speciální pozornost a koordinaci 

s komplexním řešením udržitelné mobility. Její zahrnutí do tohoto dokumentu má především 

informativní charakter. 

Cyklodoprava 

V 70. letech minulého století stát vybudoval silnici I/11, která protnula a rozdělila Šenov na jižní a severní 

část. Tímto opatřením byla značně zrychlena doprava mezi Ostravou a Havířovem pro motorová vozidla 

(nyní jí projede průměrně 28 tisíc vozidel denně). Pro pěší a cyklisty však byla přerušena historická cesta 

spojující sever města s nádražím a průmyslovou lokalitou na jihu. Od té doby nezbývá cyklistům jiná 

možnost, než jet v jízdním profilu silnice II/473 nebo II/478, což při narůstající hustotě dopravy (nyní 

přes 6 tis. respektive 2 tis. vozidel denně) a stísněným šířkovým poměrům komunikace zcela odporuje 

zásadám bezpečného silničního provozu.  

Řešení problémů bezpečnosti dopravy na komunikacích ve městě je nutno aktualizovat a přizpůsobit 

současným potřebám chodcům a frekvenci cyklodopravy. Nutnost vybudování odděleného prostoru pro 

pěší a cyklisty je vyvolána i připravovaným zvýšením rychlosti na silnici I/11 na 110 km/hod., kdy 

cyklodoprava musí být z této komunikace odkloněna. 

Navržené trasy mají návaznost na stávající regionální cyklotrasy č. 6063 a 6064, které propojují města 

Ostravu, Petřvald, Havířov, Frýdek-Místek s vazbou na cyklostezku Ostrava – Beskydy.  

Pěší doprava 

Chůze je efektivní na krátké vzdálenosti, utváří příjemné prostředí, prospívá fyzicky i duševně. Pěší 

doprava je přirozeně dominantní na kratší vzdálenosti a je neodmyslitelnou součástí udržitelné mobility. 

Vzhledem k vysokému riziku zranitelnosti pěších účastníků silničního provozu, obdobně jako cyklistů, je 

třeba věnovat mimořádnou pozornost zajištění kvalitních podmínek jejich bezpečnosti a minimalizaci 

rizik v kontaktu s ostatními druhy dopravy. Přitom je třeba zohledňovat specifické charakteristiky 

a potřeby pěší dopravy. 
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Obr. 4: Síť chodníků na katastrálním území města Šenov, zdroj: https://www.digis.cz/ameserver/ 

Chodníky pro pěší, přechody pro chodce, středové ostrůvky komunikací, bezbariérové nástupiště 

autobusových zastávek a veřejné osvětlení jsou doplňujícími stavbami stávající dopravní infrastruktury, 

která pomáhá řešit zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Šenov. Důraz je kladen především na 

zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniory, děti, osoby 

dočasně indisponované, těhotné ženy a matky s kočárky.  

Na katastrálním území města Šenov se v současné době nachází síť chodníků v délce cca 19 km. Jsou 

umístěny zejména podél nejvíce frekventovaných silnic II. a III. třídy, ale také podél místních komunikací.  

https://www.digis.cz/ameserver/
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Chodníky a přechody 

Chodník podél silnice II/473 je nejdelší chodník, který se táhne podél silnice ulic Frýdecká, Hlavní, 

Kaštanová a Petřvaldská a prochází celým katastrálním územím Šenova od severu k jihu. Tento chodník 

od ul. Frýdecká je nejvíce frekventovaný, neboť přemostění přes silnici I/11 je jedinou spojnicí obyvatel 

jižní části města s centrem (směr ul. Hlavní a Kaštanová), kde se nachází základní a mateřská škola, 

zdravotnická zařízení, pošta, obchody, kostel, hřbitov atd. Chodník dále pokračuje na ul. Petřvaldskou, 

kde zajišťuje přístup pěších k nemovitostem občanů žijící v této lokalitě, kde se nachází hustá zástavba 

rodinných domů.  

Součástí výše uvedeného chodníku podél silnice II/473 jsou také vybudované přechody pro chodce na ul. 

Frýdecká (u autobusové zastávky (AZ) Lapačka), ul. Frýdecká (u AZ Na Škrbeni), ul. Hlavní (před základní 

školou), ul. Kaštanová (před hřbitovem, křížení s II/479 křižovatka) a na ul. Petřvaldská (AZ křižovatka 4 

a V Družstvu).  

Chodník podél silnice II/479 prochází katastrálním územím města Šenov v severní části, je spojnicí mezi 

městy Ostrava a Havířov. Chodník zajišťuje lepší a bezpečnější přístup k bytové a rodinné zástavbě, 

k základní škole (odloučené pracoviště ZŠ Podlesí), k bezbariérovým zastávkám autobusové dopravy (AZ 

škola Podlesí, AZ Křižovatka, AZ Pod Šodkem). Součástí chodníkového tělesa jsou také přechody 

pro chodce (AZ škola Podlesí, u křížení s ul. Lipová a Březová, AZ křižovatka, u křížení s ulicí Bartovická). 

Chodník podél silnice III/4701 zajišťuje přístup obyvatel žijících kolem ulice Václavovická směrem 

k vlakovému nádraží a bytové a rodinné zástavbě. Součástí chodníku jsou 2 autobusové zastávky (AZ 

Volenství, AZ U Blažka) a také dva přechody pro chodce.  Jeden v blízkosti železničního přejezdu, který 

slouží pro přístup chodců směrem k nádraží a druhý v blízkosti s křížením s ulici Okrajová, kde chodník 

přechází z jedné na druhou stranu silnice III/4701.   

Chodníky podél místních komunikací jsou často umístěny kolem silnic s vysokou intenzitou dopravy. 

Např. chodník podél ulice Volenská je spojnicí chodníků na ulicích Frýdecká a Václavovická. Tato místní 

komunikace je zatížena hlavně těžkou nákladní dopravou z přilehlého průmyslového areálu. Dalším 

chodníkem zatíženým hustou osobní dopravou je chodník podél ulice Lipová, který je zatím vybudován 

jen částečně a je využíván mimo jiné pro přístup k mateřské školce, základní škole a fotbalovému hřišti. 

Ostatní chodníky jsou umístěny v centru města a slouží pro přístup k občanské vybavenosti města (např. 

radnice, zdravotního střediska a Zámeckého parku). 

Osvětlení přechodů pro chodce 

Přechody pro chodce jsou jedním z nejnebezpečnějších míst v městské dopravě, a to zejména v noci.  

Viditelnost chodce dnes není pouze otázkou kontrastu. Řidič musí být informován, že se blíží k přechodu 

pro chodce, zpozorní a tím klesne riziko střetu s chodcem.  

Na katastru území města Šenov je umístěno 18 osvětlených přechodů pro chodce, jedná se o velice 

frekventované komunikace. Zařízení splňují požadavky technických norem i právních předpisů. 

V roce 2022 proběhne výměna za LED nasvětlení u přechodů pro chodce na ulicích Petřvaldská (u AZ 

křižovatka 4), Těšínská směr Havířov (Ul. Lipová, U Violy, Pod Šodkem), Kaštanová (u hřbitova), Hlavní (u 

ZŠ, odbočka na ul. Obecní), Hlavní a Frýdecká (ZA Škrbeň, křižovatka s ul. Volenskou).  

Dopravní ostrůvky 

Dopravní ostrůvky pro podporu přecházení, jsou výborným a účinným prvkem, který lze použít na všech 

typech komunikace. Efektivně působí na zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti i zlepšování 

vzhledu komunikací. 
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Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení (VO) je osvětlení silnic, místních komunikací a chodníků nebo jiných veřejných 

prostranství. VO patří do oboru veřejně prospěšných služeb, jehož význam v současnosti neustále roste. 

Veřejné osvětlení působí jako prvek zvyšující noční bezpečnost osob, majetku a slouží k ochraně 

lidského zdraví. Kvalitní osvětlení významně snižuje nehodovost. Dalšími hlavními funkcemi VO 

je zajištění orientace v prostoru a požadavek estetického působení.  

Na katastrálním území města Šenov proběhla v letech 2018-2021 v zastavěných částech města výměna 

638 LED svítidel a doplnění 304 nových LED svítidel veřejného osvětlení.  

Na ul. Dubová pro bezpečnější přístup k vlakovému nádraží proběhla v roce 2022 výměna 

nevyhovujícího osvětlení komunikace k železničnímu podchodu a skrz něj. Bylo demontováno stávající 

veřejné osvětlení, osazeno 11 bezpaticových stožárů s montáží 11 svítidel a 6 LED svítidel bylo vyměněno 

v podchodu.  

V roce 2022 proběhne výměna a doplnění chybějících svítidel na ulicích Petřvaldská, Těšínská směr 

Radvanice, Těšínská směr Havířov, Kaštanová, Ke Starému mlýnu, nasvětlení mostku mezi ulicemi 

Ke Stovkám a Škrbeňská a místní část Vráclav.  

Výměna veřejného osvětlení má pro město Šenov nejen ekonomický přínos, ale zejména zajistí 

bezpečnost chodců a účastníků silničního provozu.  

3.3 PREVENCE VE MĚSTĚ 

V oblasti prevence bezpečnosti v dopravě provádí městská policie Šenov preventivní školení BESIP 

ve 2 mateřských a 2 základních školách v Šenově. 

• Pravidelná setkání s dětmi, které jsou od školky, po 3. třídu postupně školeny na BESIP (chůze, 

přechody, venčení psa, jízda na dopravním prostředku). 

• Od 4. třídy chodí děti již s učitelem na dopravní hřiště v Havířově u kruhového objezdu (jízda 

na kole – průkaz cyklisty). 

• Žáci 4. a 5. třídy jsou školeni na bezpečnost na internetu a na bezpečnost jich samých venku, 

nebo když jsou sami doma, v cizím městě. 

• Starší třídy jsou školeny na přestupky a trestné činy (trestní odpovědnost mládeže). 

• Žáci 8 a 9 třídy mají také sebeobranu. 

• V plánu je přidat školení na drogy, alkohol apod. po domluvě s učiteli, v souladu s učebními 

osnovami. 

V Šenově pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků škol v oblasti bezpečnosti v dopravě není v provozu žádné 

dopravní hřiště. 

V oblasti prevence dětí je v plánu spolupráce s Českým červeným křížem Šenov (od října 2022). 

Pro řidiče (seniory) probíhá školení řidičů organizované městem, ke kterému se většinou připojí 

i městská policie Šenov.  

 

Městská policie Šenov také pořádá besedy se seniory z DPS (podvodné emaily, telefonáty, prevence 

před zloději např. v nákupním centru, bezpečnost a zdraví doma – léto/zima) 

V rámci BESIPu dohlíží městská policie Šenov na 

• dodržování povolené rychlosti ve městě laserovým měřičem rychlosti, 
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• na správné parkování a stání osobních vozidel ve městě, 

• na vjezd nákladních vozidel do města, 

• alkohol za volantem. 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů 

• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

• dohlíží na dodržování: obecně závazných vyhlášek a nařízení města, 

• podílí se na prevenci kriminality ve městě, 

• odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města. 

Městská policie v Šenově disponuje 

• kamerovým systémem, který se daří postupně rozšiřovat. Kamerový systém působí především 

preventivně a pomocí něj již došlo k objasnění několika případů (např. krádeže, poškození 

majetku), 

• defibrilátorem, zdravotnickou brašnou (v rámci Šenova je na místě nehody většinou jako první), 

• odchytovými prostředky pro odchyt zvířat (psi, hadi, ovce, koně). 

Městská policie spolupracuje s dalšími složkami IZS, PČR Vratimov, záchranná služba, Hasičský záchranný 

sbor. 

Ve městě je aktuálně (r. 2022) rozmístěno 5 ukazatelů rychlosti – na ulicích Václavovická, Škrbeňská, 

Těšínská, Petřvaldská a Frýdecká – mosty. Nejproblematičtějšími místy byly na základě výsledků měření 

ulice Těšínská a Frýdecká, kde můžeme sledovat nejčastější porušení povolené rychlosti. 

 
Obr. 5: Rozmístění ukazatelů rychlosti ve městě Šenov 
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3.4 INTENZITA DOPRAVY 

Cenným zdrojem informací o intenzitě dopravy je celostátního sčítání dopravy. 

Tab. 7: Intenzita dopravy na pozemních komunikacích na kat. území města Šenov (průměrný počet /24 hodin)  

  sčítání 2010 sčítání 2016 sčítání 2020 

I/11 (ul. Ostravská) úsek: 

7-3154 

19 349 aut 24 634 aut 28 392 aut 

1 687 těžká MV 2 441 těžká MV 2 303 těžká MV 

56 cyklistů 88 cyklistů 50 cyklistů 

II/473 (ul. Kaštanová) 

úsek: 7-2618 

3 961aut 4 090 aut 4 929 aut 

283 těžká MV 283 těžká MV 263 těžká MV 

121 cyklistů 56 cyklistů 403 cyklistů 

II/478 (ul. Šenovská) 

úsek: 7-5858 

3 075 aut 1 905 aut 2 752 aut 

613 těžká MV 217 těžká MV 189 těžká MV 

164 cyklistů 93 cyklistů 251 cyklistů 

II/473 (ul. Petřvaldská) 

úsek: 7-2721 

3 610 aut 3 417 aut 3 761 aut 

324 těžká MV 245 těžká MV 250 těžká MV 

16 cyklistů 134 cyklistů 99 cyklistů 

II/479 (ul. Těšínská) úsek: 

7-1951 

4 324 aut 3 778 aut 3 696 aut 

309 těžká MV 191 těžká MV 300 těžká MV 

53 cyklistů 19 cyklistů 90 cyklistů 

II/473 (ul. Frýdecká) 

úsek: 7-2617 

6 218 aut 8 321 aut  8 117 aut 

584 těžká MV 1 066 těžká MV 1 220 těžká MV 

212 cyklistů 391 cyklistů 371 cyklistů 

Zdroj: https://www.rsd.cz/silnice-a-dalnice/scitani-dopravy 

Informace o změnách dopravního zatížení na vybraných komunikacích poskytuje porovnání výsledků 

celostátního sčítání dopravy v letech 2010, 2016 a 2020. Z údajů Celostátního sčítání dopravy (CSD) 

v roce 2020 vyplývá, že nejvíce zatíženou sledovanou komunikací je silnice I/11 s průměrnou intenzitou 

dopravy 23 969 vozidel, z toho 3 104 těžkých motorových vozidel, za 24 hodin. Ze sledovaného sčítacího 

úseku je zřejmé, že se jedná o úsek, který je nejvíce využívaný pro přepravu mezi městy Ostrava 

a Havířov. Následuje silnice II/473, ul. Frýdecká s intenzitou dopravy 8 170 vozidel z toho 1 416 těžkých 

motorových vozidel, za 24 hodin. Vytíženost silnice II/473 je dána využíváním této silnice pro příjezd 

k průmyslovému areálu s kontejnerovým překladištěm, umístěnému na navazující místní komunikaci ul. 

Volenská.   

3.5 VÝVOJ NEHODOVOSTI 

Následující obrázek znázorňuje rozložení nehodovosti na komunikacích na katastru města Šenov v letech 

2012–2021. Je zřejmé, že nejvyšší koncentrace nehod se nachází na komunikacích I/11, II/473 a dále pak 

II/479. 

https://www.rsd.cz/silnice-a-dalnice/scitani-dopravy
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Obr. 6: Souhrn dopravních nehod za období 2012–2021 na kat. území města Šenov, zdroj: nehody.cdv.cz 

V období 2012–2021 došlo ke čtyřem dopravním nehodám se smrtelnými následky. Z podrobného 

popisu nehod se smrtelnými následky vyplynulo, že jednou obětí nehody byl nechráněný účastník 

provozu – chodec. Nehoda byla zaviněna řidičem motorového vozidla. U smrtelné nehody se chodec 

pohyboval na přechodu pro chodce, v centru města Šenov na ul. Hlavní před Základní školou s městským 

osvětlením (silnice II/473), za zhoršené viditelnosti již téměř v zimním období. K dalším třem dopravním 

nehodám s usmrcením došlo zaviněním řidičů motorových vozidel na nejfrekventovanější silnici I/11 

na katastru města. Všechny nehody se udály za zhoršené viditelnosti, kdy u dvou došlo ke srážce 

s jedoucím nekolejovým vozidlem z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti a u třetí nehody došlo 

ke srážce s pevnou překážkou. Pozitivním zjištěním je, že v posledních třech letech nedošlo k nehodám 

s usmrcením.  

Tab. 8: Počet dopravních nehod na pozemních komunikacích na kat. území města Šenov a jejich následky 

Počet nehod  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Usmrcení  0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 

Těžké zranění 1 0 2 3 1 0 1 1 0 1 

Lehké zranění 10 11 10 8 7 10 4 7 5 10 

Bez zranění 37 40 40 47 52 35 35 41 40 38 

Celkem  48 51 53 58 62 45 41 49 45 49 

Zdroj: nehody.cdv.cz 
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Tab. 9: Počet osob dopravních nehod v Šenově a jejich osobní následky  

Počet osob 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Usmrcení  0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 

Těžké zranění 1 0 2 3 1 0 1 1 0 1 

Lehké zranění 13 15 21 15 8 12 5 7 5 14 

Celkem  14 15 24 18 11 12 7 8 5 15 

Zdroj: nehody.cdv.cz 

Okolnosti dopravních nehod 

V letech 2012-2021 došlo na pozemních komunikacích v katastru města Šenov celkem k 501 nehodám. 

Z toho 129 nehod bylo se zraněním. Nehody se zraněním lze rozčlenit následujícím způsobem: nehody 

s usmrcením, s těžkým zraněním a s lehkým zraněním. 

Tab. 10: Celkové následky nehod v Šenově v letech 2012-2021 dle okolnosti a závažnosti zranění 

Nehody podle okolností a závažnosti - 2012-2021 
Počet 

nehod 

Závažnost nehody 

Usmrcené 

osoby 

Těžce 

zraněné 

osoby 

Lehce 

zraněné 

osoby 

podle druhu komunikace 

Silnice 1. třídy 113 2 17 94 

Silnice 2. třídy 243 2 42 199 

Silnice 3. třídy 44 0 3 41 

Místní komunikace 101 0 20 81 

podle druhu 

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 154 2 7 62 

Srážka s pevnou překážkou 141 1 0 23 

Srážka s lesní zvěří 111 0 0 0 

Srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 37 0 1 4 

Havárie 29 0 0 14 

Jiný druh nehody 15 0 0 5 

Srážka s chodcem 8 1 2 5 

Srážka s domácím zvířetem 5 0 0 2 

Srážka s vlakem 1 0 0 0 

podle zavinění 

Řidičem motorového vozidla 362 4 10 97 

Lesní zvěří, domácím zvířectvem 117 0 0 2 

Řidičem nemotorového vozidla 17 0 0 14 

Chodcem 2 0 0 2 

Technickou závadou vozidla 2 0 0 0 

Jiným účastníkem silničního provozu 1 0 0 0 

podle přítomnosti alkoholu nebo drog u viníka 

Ne 269 4 9 80 

Ano, obsah alkoholu v krvi 1,5 ‰ a více 11 0 0 6 

Ano, obsah alkoholu v krvi od 1,0 ‰ do 1,5 ‰ 3 0 0 0 
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Pod vlivem drog 2 0 0 0 

Ano, obsah alkoholu v krvi do 0,24 ‰ 1 0 0 0 

Nezjišťováno 215 0 1 29 

podle hlavní příčiny 

Nezaviněná řidičem 120 0 0 4 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 50 0 2 11 

Jiný druh nesprávného způsobu jízdy 40 1 1 11 

Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, 

výtluky, bláto, mokrý povrch apod.) 
40 0 1 16 

Nesprávné otáčení nebo couvání 33 0 0 2 

Nezvládnutí řízení vozidla 30 0 0 6 

Vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu (vůle) 25 0 1 2 

Proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 25 0 2 14 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 21 1 0 5 

Proti příkazu dopravní značky STŮJ DEJ PŘEDNOST 14 0 0 8 

Jiný druh nepřiměřené rychlosti 12 0 1 5 

Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda 11 0 0 1 

Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a 

nákladu 

9 0 0 1 

Jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do 

protisměru 

8 0 0 1 

Nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému 

stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka 

vozovky apod.) 

7 0 1 8 

Chyby při udání směru jízdy 6 0 0 1 

Nepřizpůsobení rychlosti intenzitě (hustotě) provozu 5 0 0 1 

Při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého 5 0 0 4 

Samovolné rozjetí nezajištěného vozidla 5 0 0 0 

Při odbočování vlevo 4 1 0 1 

Vjetí na nezpevněnou komunikaci 4 0 0 0 

Při vjíždění na silnici 3 0 0 0 

Při otáčení nebo couvání 3 0 1 1 

Nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (mlha, soumrak, 

jízda v noci na tlumená světla apod.) 
3 0 0 2 

Vozidlu přijíždějícímu zprava 2 0 0 0 

Předjíždění vlevo vozidla odbočujícího vlevo 2 0 0 1 

Překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly 2 0 0 2 

Chodci na vyznačeném přechodu 2 1 0 1 

Při předjíždění došlo k ohrožení protijedoucího řidiče 

vozidla (špatný odhad vzdálenosti potřebné k předjetí 

apod.) 

2 0 0 2 

Jiné nedání přednosti 2 0 0 0 

Přehlédnutí již předjíždějícího souběžně jedoucího 

vozidla 

1 0 0 1 

Opotřebení běhounu pláště pod stanovenou mez 1 0 0 0 

Závada provozní brzdy 1 0 0 0 
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Při předjíždění došlo k ohrožení předjížděného řidiče 

vozidla (vynucené zařazení, předjížděný řidič musel 

prudce brzdit, měnit směr jízdy apod.) 

1 0 0 1 

Předjíždění bez dostatečného bočního odstupu 1 0 0 1 

Jiný druh nesprávného předjíždění 1 0 0 1 

Zdroj: ŘSDP PP ČR 

Převážná většina nehod se stává na silnicích II. třídy. Nejčastějším druhem nehody je srážka s jedoucím 

nekolejovým vozidlem. Mezi nejzávažnější nehody patří srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 

a srážka s chodcem, které mají za následek usmrcení účastníka dopravní nehody. Viníci nehod jsou 

převážně řidiči motorového vozidla, nejčastější příčinou je nevěnování se řízení vozidla, nepřizpůsobení 

rychlosti stavu vozovky a nesprávný způsob jízdy. Nejzávažnější následky však vznikají při zhoršené 

viditelnosti, kdy řidič nedodrží bezpečnou vzdálenosti a nedáním přednosti chodci na vyznačeném 

přechodu. Nehod s přítomností alkoholu u viníka byl jen menší počet, přestože se vyskytly i nehody 

s obsahem alkoholu v krvi 1,5 ‰ a více. Podle směrových poměrů nastávají nehody nejen na přímém 

úseku, ale také na stykových křižovatkách. 

Ekonomické dopady nehodovosti 

Dopravní nehody nejsou jen humánním problémem, ale znamenají ve svých dopadech mimořádně 

vysoké socioekonomické ztráty, které mají dopad na stát, společnost, občany i další subjekty. Platí to 

i pro město Šenov.  

Tab. 11: Ekonomické ztráty z dopravních nehod v Šenově za léta 2012–2021 

  počet jednotkové náklady (Kč) ekonomické ztráty (Kč) 

ztráty z osobních následků       

usmrcené osoby 4 35 021 000 140 084 000 

těžké zranění 10 5 800 000 58 000 000 

lehké zranění 115 362 600 41 699 000 

ztráty z nehod       

nehody s usmrcením 4 1 466 900 5 867 600 

nehody s těžkým zraněním 10 928 600 9 286 000 

nehody s lehkým zraněním 82 603 300 49 470 600 

nehody pouze s hmotnou škodou 405 415 800 168 399 000 

CELKOVÉ EKONOMICKÉ ZTRÁTY     472 806 200 

Zdroj: CDV; K výpočtu byly použity data Socioekonomické ztráty dopravních nehod v roce 2020, data roku 2021 
nejsou v době zpracování dokumentu k dispozici.  

Za sledovaných 10 let od roku 2012 do roku 2021 činily celkové ekonomické 

ztráty z dopravních nehod ve městě Šenov  

472 mil. Kč. 

Roční ztráta 21 mil. Kč v roce 2020 i desetiletá ztráta 472 mil. Kč jsou hlavním motivem pro radikální 

rozhodnutí vedení města přistoupit systémově k řešení nehodovosti v jeho územní působnosti. 

Realizace dopravně-bezpečnostních opatření prokazatelně přináší roční úsporu snížením 
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celospolečenských ztrát z dopravní nehodovosti. Tuto úsporu ale nelze kvantifikovat jako přímý dopad 

na úsporu v jednotlivých kapitolách ročního rozpočtu města. Kvantifikaci lze posuzovat podobně jako 

u ostatních aktivit města, které slouží ke zkvalitnění života jeho obyvatel, např. při realizaci výstavby 

nových dětských hřišť, sportovišť a dalších míst pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže. 

Do celkových nákladů jsou započítány náklady na zdravotní péči účastníka dopravní nehody, náklady 

na činnost dopravních policistů, hasičů, soudců i zaměstnanců státní správy, výdaje pojišťoven 

a odškodnění pro oběti dopravních nehod. Těmito ztrátami stát přichází o hospodářský přínos zraněné 

nebo usmrcené osoby, a naopak musí investovat do jejího zdravotního a sociálního zabezpečení. 

3.6 MÍSTA K ŘEŠENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV 

Na základě nehod, které byly evidovány v letech 2012 až 2021, bylo identifikováno 7 významných úseků 

dopravních nehod (neboli úseků s vyšší četností nehod), kde došlo ke smrtelným, těžkým a opakovaným 

lehkým zraněním a také k nehodám bez zranění. 
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LOKALITA  1 

Křižovatky na rampách silnice I/11 

 

 

Obr. 7: Nehodovost silnice II473, zdroj: zdroj: nehody.cdv.cz 
 

V této lokalitě došlo ke 40 nehodám, kde bylo 23 osob lehce zraněno.  

Přestože na tomto úseku nedošlo k žádnému smrtelnému následku dopravní nehody, jedná se o nejvíce 

frekventovaný a nebezpečný úsek. Nejpostiženější skupinou jsou zranitelní účastníci provozu – děti, 

chodci, cyklisté, mezi kterými dominují chodci senioři. Výraznou příčinou nehod je nedání přednosti 

v jízdě. Největší podíl na dopravních nehodách mají řidiči osobních automobilů, ale je zde také vysoká 

frekvence nákladních vozidel průmyslových areálu, pro které je silnice I/11 jedinou spojnicí pro výjezd 

z města.  

Bezpečnostní rizika: mimoúrovňová křižovatka silnice I/11 se silnicí II/473, na které byly v minulosti ŘSD 

zrušeny přechody pro chodce a nahrazeny pouze místy pro přecházení. V těsné blízkosti se nachází 

křižovatka silnic II/473 a II/478, na které byl také zrušen přechod pro chodce a nahrazen místem 

pro přecházení. Silnice I/11 tvoří největší překážku k zajištění bezpečného provozu, jelikož rozděluje 

Šenov na severní a jižní část s jedinou spojnicí, a to silnicí II/473, která není v místě křížení uzpůsobena 

k bezpečnému pohybu chodců a cyklistů. Také dopravně-technické řešení křižovatek na rampách silnice 

I/11 není z hlediska bezpečnosti provozu vhodné. V místech křižovatek silnice II/473 s rampami silnice 

I/11 jsou nevyhovující rozhledové poměry. 

V této lokalitě identifikujeme tři nutné záměry k řešení bezpečnosti chodců, cyklistů a motoristů 

1) vymístění cyklistické dopravy ze silnice II/473 

2) úprava dopravního řešení křižovatky silnic II/473 (Frýdecká) x II/478 (Šenovská) x rampa I/11 

3) úprava dopravního řešení křižovatky silnice II/473 (Frýdecká) x rampa I/11 

Záměr č.1 vymístění cyklistické dopravy ze silnice II/473 

Z důvodu nutnosti vymístění cyklistické dopravy ze silnice II/473 byla zpracována projektová 

dokumentace na realizaci stavby Cyklolávky přes silnici I/11. Realizace této stavby umožní bezpečné 

propojení stávajících cyklotras mimo vytížené silnice I. a II. třídy.  
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Obr. 8: Řešení cyklodopravy na katastrálním území Šenov, zdroj: PD 

S realizací stavby cyklolávky je v plánu úprava stávajících cyklotras. Nově navržené trasy mají návaznost 

na stávající regionální cyklotrasy č. 6063, 6064 a J(Ostrava), které propojují města Ostravu, Petřvald, 

Havířov, Frýdek-Místek s vazbou na cyklostezku Ostrava – Beskydy.  

Záměr vybudování stezek pro pěší a cyklisty je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014–2020 s výhledem 

do roku 2050 i Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy. 

Navržené ucelené propojení doplňuje a rozvíjí stávající síť tras pro nemotorovou dopravu, zajistí 

relativně rychlé, a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, nejen rekreačních, ale především 

z bydliště do zaměstnání, na úřady, do škol, za zdravotní péčí, do knihovny, muzea, kostelů, do domu 

dětí a mládeže, na poštu, na sportoviště, na nádraží apod. Tím dojde k vytvoření podmínek pro větší 

využívání osobní nemotorové dopravy (kolo, chůze), která se stane bezpečnější a přístupnější 
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obyvatelům. Navržené trasy splní podmínky pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Projekt přispěje ke snížení dopravních nehod mezi cyklisty a motoristy v dané lokalitě, neboť 

některá křížení budou řešena mimoúrovňově, aniž by chodci a cyklisté museli vstupovat do vozovky. 

Nyní existují 3 způsoby, jak cyklisté překonávají silnici I/11: 

 

Obr.9: Stávající trasy překonávání silnice I/11 pro cyklisty 

1) Červeně vyznačená trasa z jižní části Šenova – ul. Frýdecká (dále z obcí Václavovice, Kaňovice, 

Dolní Datyně,…). Jedná se o velmi úzký úsek s množstvím dopravních nehod, a to vč. nehod 

s cyklisty. V této trase nejsou na silnici II/473 vybudovány krajnice. Šířka jízdních pruhů 

neumožňuje bezpečné předjíždění cyklistů jedoucích v jízdním pruhu.   

 

2) Modře značená trasa vedoucí ze západu a jihu města Šenov – po silnici II/479 ul. Šenovská 

a Datyňská (dále z obcí Horní Datyně, Vratimov,…). Také velmi úzká silnice s množstvím rizik 

zejména pro cyklisty. V této trase nejsou na silnici II/473 vybudovány krajnice. Šířka jízdních 

pruhů neumožňuje bezpečné předjíždění cyklistů jedoucích v jízdním pruhu. 
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3) Růžově značená trasa, která je i dnes cyklisty stále využívaná, je přímo po krajnici silnice I/11.  

 

Všechny tři trasy následně překonávají silnici I/11 mostem z ul. Frýdecká. Cyklisté k mostu přijedou z levé 

strany a musí jej překonat co nejrychleji, neboť frekvence dopravy na vizualizovaném úseku a mostu je 

přes 4 tis. aut/den. Jedná se o cyklotrasu 6063. 

 

Obr.10: Síť cyklostezek na katastrálním území Šenov, zdroj: mapy.cz 
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Záměr č.2 - úprava dopravního řešení křižovatky silnic II/473 (Frýdecká) x II/478 (Šenovská) x rampa I/11 

Nepříznivé rozhledové poměry a vytíženost této křižovatky vyžadují úpravu dopravního řešení. 

Nejvhodnější úpravou bude pravděpodobně vybudování kruhového objezdu. Zároveň je potřeba 

vybudovat přechody pro chodce namísto míst pro přecházení pro zajištění bezpečnosti chodců. 

 

Obr. 11: Dopravní řešení křižovatky silnic II/473 (Frýdecká) x II/478 (Šenovská) x rampa I/11 

Záměr č.3 - úprava dopravního řešení křižovatky silnice II/473 (Frýdecká) x rampa I/11 

Tato křižovatka má nejen zcela nevyhovující rozhledové poměry, ale také nebezpečné křížení jízdních 

pruhů. Křižovatka vyžaduje úpravu tvarového řešení, případně vybudování kruhového objezdu. Také je 

potřeba vybudovat přechody pro chodce namísto míst pro přecházení pro zajištění bezpečnosti chodců. 

 

Obr. 12: Dopravní řešení křižovatky silnice II/473 (Frýdecká) x rampa I/11 
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LOKALITA 2 

Silnice II. třídy č.473 – ulice Hlavní 

 

Obr. 13: Nehodovost silnice II/473 ul. Hlavní, zdroj: zdroj: nehody.cdv.cz 
 

V této lokalitě došlo k 21 nehodám, kde byla 1 osoba usmrcena a u 5 osob došlo k lehkému zranění. 

Největší podíl na dopravních nehodách zde měli řidiči osobních automobilů. Byly zde tři nehody srážky 

s chodcem, kde jedna z nehod byla srážka chodce na vyznačeném přechodu se smrtelnými následky. 

Další nehody se týkaly zejména srážky s jedoucím nekolejovým vozidlem nebo s vozidlem odstaveným, 

kde mezi hlavní příčiny patří zejména nesprávné otáčení nebo couvání, nezvládnutí vozidla či chodci 

na vyznačeném přechodu. Došlo zde také k nehodě cyklisty.  

Zranitelní účastníci provozu – děti, chodci a cyklisté. Jedná se o velmi frekventovanou lokalitu v centru 

města, kde se nachází základní a mateřská škola, zdravotnická zařízení, pošta, obchody, kostel, hřbitov 

atd. Je zde umístěn přechod pro chodce, v jehož blízkosti se nachází autobusová zastávka. V době 

příchodu dětí do školy a odchodů dětí ze školy je zde zvýšený počet automobilů a přechod pro chodce 

je hlídán strážníky městské policie. Další ohroženou skupinou jsou cyklisté, neboť zde vede cyklotrasa č. 

6063.  
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Připravovaný záměr města orientované na bezpečnost silničního provozu 

V této lokalitě je z důvodu řešení bezpečnosti chodců, cyklistů i motoristů v plánu vybudování 

kruhového objezdu v dopravně komplikované křižovatce ulic Kaštanová, Lípová, Zámecká, Vráclavská 

u čerpací stanice.   

 

Obr. 14: Studie dopravního řešení křižovatce ulic Kaštanová, Lípová, Zámecká, Vráclavská    
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LOKALITA 3 

Silnice II. třídy č.473 – ulice Frýdecká 

 

Obr. 15: Nehodovost silnice II/473 ul. Frýdecká, zdroj: zdroj: nehody.cdv.cz 
 

V této lokalitě došlo k 56 nehodám, kde došlo u 3 osob k těžkému zranění a u 14 osob k lehkému zranění.  

Největší podíl na dopravních nehodách zde měli řidiči osobních automobilů a nákladních automobilů.    

Účastníky sedmi nehod byli také cyklisté. Ne vždy jsou však na vině jen řidiči, ale vzhledem k lokalitě byly 

nehody také zaviněny lesní zvěří. Podle příčiny dopravní nehody se jednalo zejména o nehody, kdy se 

řidiči plně nevěnovali řízení, měli nesprávný způsob jízdy nebo nedali přednost.  

Zranitelní účastníci provozu – děti, chodci a cyklisté. Jedná se o velice frekventovanou lokalitu v hustě 

obydlené rodinné zástavbě. Je zde přechod pro chodce, kde bude v následujících letech instalováno 

světelně signalizační zařízení. V blízkosti se nachází také sportovní areál a Mateřská škola č. p. 1159.  

V roce 2019 se podařilo zástupcům města společně s okolními obcemi odklonit z této části komunikace 

nákladní dopravu nad 12 t. Je to úsek, kde probíhá úsekové měření rychlosti městskou policií a je zde 

také umístěn ukazatel rychlosti.  
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LOKALITA 4 

Místní komunikace – ulice Škrbeňská 

 

Obr. 16: Nehodovost silnice II/473, zdroj: zdroj: nehody.cdv.cz 
 

V této lokalitě došlo k 16 nehodám, kde došlo u 2 osob k lehkému zranění.  

Největší podíl na dopravních nehodách zde měli řidiči osobních automobilů, ale velká část dopravních 

nehod byla zaviněna lesní zvěří. Příčinou dopravních nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti, jízda po 

nesprávné straně vozovky či nedání přednosti v jízdě. 

Zranitelní účastníci provozu – děti, chodci a cyklisté. Jedná se o velice frekventovanou lokalitu v hustě 

obydlené rodinné zástavbě. Je zde zvýšený pohyb chodců, neboť se podél komunikace nenachází 

chodník ani zde není vybudován přechod pro chodce. Je zde větší hustota provozu šířka komunikace 

svádí řidiče k rychlé jízdě. Je zde také větší výskyt cyklistů, neboť zde vede cyklistická stezka č. 6064. 
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LOKALITA 5 

Křížení silnice III. třídy č.4701 ulice Václavovická a místní komunikace Volenská 

 

Obr. 17: Nehodovost silnice II/473, zdroj: zdroj: nehody.cdv.cz 

V této lokalitě došlo k 22 nehodám, kde došlo u 4 osob k lehkému zranění.  

Největší podíl na dopravních nehodách zde měli řidiči motorových vozidel, a to nejen osobních, ale i 

nákladních. Příčinou dopravních nehod bylo nezvládnutí řízení, nesprávný způsob jízdy nebo nevěnování 

se řízeni vozidla.  

Zranitelní účastníci provozu – děti, chodci a cyklisté. Jedná se o frekventovanou komunikaci v hustě 

obydlené zástavbě. Podél obou komunikací vede chodník a nachází se zde i přechody pro chodce. 

Dochází zde však ke kolizním situacím díky přecházení chodců v místě bez přechodu u autobusových 

zastávek „Šenov, U Blažka“. Tento chodník je využíván také chodci z této lokality pro přístup k vlakovému 

nádraží. Je zde také výskyt cyklistů, neboť ulici Václavovickou křižuje cyklotrasa č. 6064. Nachází se zde 

také průmyslový areál VOKD odkud vyjíždí nákladní automobily.  
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LOKALITA 6 a 7 
Silnice II. třídy č. 479 – ul. Těšínská   Silnice II. třídy č. 473 – ul. Petřvaldská 

    

Obr. 18: Nehodovost silnice II/479 a II/473, zdroj: zdroj: nehody.cdv.cz 

Silnice II. třídy č. 479 – ul. Těšínská  

V této lokalitě došlo k 53 nehodám, kde došlo u 3 osob k těžkému zranění a u 16 osob ke zranění 

lehkému.  

Největší podíl na dopravních nehodách zde měli řidiči osobních automobilů, ale velká část dopravních 

nehod byla zaviněna lesní zvěří. Příčinou dopravních nehod bylo nezvládnutí nebo se nevěnování řízení, 

největší podíl však zapříčinila zvěř nebo jiní účastníci provozu.  

Zranitelní účastníci provozu – děti, chodci a cyklisté. Jedná se o velice frekventovanou lokalitu v hustě 

obydlené rodinné zástavbě. Je zde zvýšený pohyb chodců, neboť se zde nachází Základní škola č.p. 286 

a několik prodejen. Je zde vybudován chodník podél komunikace a přechody pro chodce, ale jedná se o 

spojnici mezi městy Havířov a Ostrava s větší hustotou provozu. Ulici také křižuje cyklotrasa č. 6063.  

 
Silnice II. třídy č. 473 – ul. Petřvaldská 

V této lokalitě došlo ke 23 nehodám, kde došlo u 1 osoby k těžkému zranění a u 10 osob ke zranění 

lehkému.  

Největší podíl zavinění na těchto dopravních nehodách měli řidiči osobních automobilů, ale velký podíl 

měla také lesní zvěř. Příčinou dopravních nehod bylo, že se řidič nevěnoval dostatečně řízení, ale stejné 

množství dopravních nehod byla zapříčiněna zvěří.  

Zranitelní účastníci provozu – děti, chodci a cyklisté. Jedná se o velice frekventovanou lokalitu v hustě 

obydlené rodinné zástavbě, kde je větší pohyb chodců a cyklistů. Je zde vybudován chodník podél 

komunikace, přechody pro chodce, které zajišťují přístup občanů k nemovitostem a k autobusovým 

zastávkám. Je zde větší hustota provozu, protože komunikace je spojnicí s městem Petřvald. Je zde také 

vedena cyklotrasa č. 6063.  

 
U lokalit č. 6 a 7 byly v letech 2020–2021 vybudovány chodníky, přechody pro chodce a úpravy 
autobusových zastávek. V současné době probíhá vyhodnocení pozitivního vlivu na bezpečnost silničního 
provozu v těchto lokalitách.  
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4. STRATEGICKÁ ČÁST 

Strategie bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Šenov na léta 2023–2030 je 

v souladu s cíli stanovenými členskými státy Evropské unie. Navrhovaná Strategie je rovněž provázána 

s dalšími národními strategickými dokumenty, jako jsou Dopravní politika ČR a další strategické 

dokumenty na krajské a regionální úrovni. Strategie je rovněž v souladu se strategií BESIP tzv. VIZI NULA, 

jejíž filosofií je, aby byla koncepčně a preventivně vytvářena taková bezpečnostní opatření, aby 

v silničním provozu nedocházelo k usmrcení nebo vážnému zranění osob.  

Problematika bezpečnosti silničního provozu nezůstává řešena pouze na národní či regionální úrovni, 

naopak je velmi žádoucí a efektivní, pokud se bezpečnost silničního provozu s důrazem na konkrétní 

nehodové lokality řeší na co nejnižších úrovních (tedy co nejblíže místům, kde dané problémy vznikají) 

– rámci místních strategií.  

Úspěšné řešení bezpečnosti silničního provozu je třeba vnímat v široké komplexní souvislosti všech 

aspektů městské mobility, která je ekonomicky, sociálně i ekologicky udržitelná. Je ekonomicky 

udržitelná, protože je postavená na dlouhodobých investicích, které jsou výhodné pro město i celou 

lokalitu. Je sociálně udržitelná, protože jejím deklarovaným cílem je zajistit mobilitu pro všechny bez 

ohledu na výši příjmů, společenském postavení a momentální životní situaci. Je ekologicky udržitelná, 

protože pomáhá zachovat přírodní zdroje a přispívá k realizaci cílů města. 

Zpracovaná Strategie bezpečnosti byla vytvořena tak, aby byla v souladu s nadřazenými strategickými 

dokumenty, ale rovněž v souladu se strategickými dokumenty města Šenov a územním plánem města 

Šenov. 

4.1 VÝCHODISKA 

Strategie bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Šenov je v souladu s následujícími 

nadřazenými strategickými dokumenty: 

Strategie BESIP 2021-2030  

schválené usnesením vlády ze dne 4.1.2021 č. 8 o Strategii BESIP 2021–2030. V tomto usnesení vláda 

doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům 

obcí s rozšířenou působností zabezpečit plnění Strategie. Strategie navazuje na Národní strategii 

bezpečnosti silničního provozu 2011-2020, resp. na Bílou knihu Evropské komise 2002-2010. Priority 

obsažené v materiálu jsou plně v souladu s cíli stanovenými členskými státy Evropské unie a Organizace 

spojených národů, které si vytkly za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních 

komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 % méně vůči výchozímu stavu). 

Prioritami jsou mladí řidiči, nepřiměřená rychlost, odstraňování nehodových lokalit, pokročilé 

technologie a účinný policejní dohled spolu s efektivními sankcemi za porušování pravidel silničního 

provozu. Na komunikacích nižších tříd by měl přinést větší bezpečnost program na podporu umístění 

svodidel chránících řidiče před srážkou se stromem. Ve městech je nezbytné klást důraz na ochranu 

zranitelných účastníků silničního provozu (chodci, cyklisté) a přizpůsobovat dopravní prostor jejich 

potřebám a bezpečnému pohybu. 

Dopravní politika České republiky pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050 

schválená usnesením vlády ze dne 8.3.2021 č. 259 o Dopravní politice České republiky pro období 2021–

2027 s výhledem do roku 2050. V tomto usnesení vláda doporučuje hejtmanům, primátoru hlavního 
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města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí vycházet při zpracování vlastních 

dopravních koncepcí ze zásad Dopravní politiky. 

Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje 

Strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí Regionu Slezská brána 2021-2025 

Strategický plán rozvoje města Šenov 2016-2023 v návaznosti na Strategický plán rozvoje území MAS 

Slezská brána 2014+ 

 Schváleného Zastupitelstvem města Šenov dne 19. 04. 2016 Usnesením 12/b/6  

Územní plán města Šenov 

 Schváleného Zastupitelstvem města Šenov dne 20. 11. 2018 Usnesením 2/d/1  

4.2 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA ŠENOV 

Strategie bezpečnosti města Šenov je založena na analýze stavu, příčin a vývoje nehod a jejich následků. 

Perspektivní a systémové řešení nehodovosti musí mít stanovenou dlouhodobou vizi, která jednoznačně 

směruje veškeré aktivity i jejich návaznosti. Pro naplnění vize je třeba stanovit postupné kroky – 

strategické cíle ve střednědobém horizontu.  

Strategické cíle je dále třeba promítnout do konkrétně stanovených dílčích opatření, které byly 

identifikovány v analytické části jako nejzávažnější závady v silničním provozu, které nejvíce ovlivňují 

nehodovost. 

Stanovení vize, strategických cílů i konkrétních opatření jsou základní součástí strategického plánu, jehož 

přijetí je v kompetenci rozhodovacích orgánů města. Tímto rozhodnutím vedení města deklaruje svým 

občanům prioritu, kterou ve svých politických rozhodnutích přisuzuje ochraně jejich zdraví a životů 

v silničním provozu. 

Akční program pak stanovuje konkrétní aktivity, které je třeba k dosažení přijatého strategického plánu 

podniknout.  

Ve Strategii bezpečnosti provozu na pozemních komunikací ve městě Šenov byly stanoveny cíle 

korespondující s cíli Evropské unie a to, že do roku 2030 bude na pozemních komunikacích při 

dopravních nehodách usmrceno a těžce zraněno o 50 % méně osob oproti roku 2020. 

Základní vize 

 

 

ŠENOV 

- MĚSTO BEZ ZÁVAŽNÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD 
 

 

Stanovená VIZE je zcela v souladu s mottem Národní strategie bezpečnosti (Strategie BESIP): 

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH – PRÁVO A ZODPOVĚDNOST KAŽDÉHO Z NÁS“. 
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Základní předpoklady k naplnění stanovené vize: 

• vytvoření bezpečného dopravního prostoru respektujícího limity lidského organismu 

a minimalizujícího dopady chybného chování účastníků silničního provozu, ve kterém nedojde 

ke smrtelnému úrazu nebo těžkému zranění s bezpečnými dopravními prostředky a s účastníky 

respektujícími pravidla silničního provozu, 

• zapojení všech subjektů zodpovědných za bezpečnost silničního provozu včetně občanů a jejich 

vzájemnou spolupráci,  

• propojení řešení problémů nehodovosti na pozemních komunikacích s principy a realizací 

Strategie města Šenov, zapracování podmínek pro realizaci této vize do dalších koncepčních, 

strategických i realizačních dokumentů odpovědných orgánů i dalších hospodářských 

i neziskových subjektů. 

Strategické cíle 
 

VIZE: Šenov – město bez závažných dopravních nehod 

Cíl 1 

Účastníci provozu – bezpečný pohyb po městě 

Bezpečnost silničního provozu je třeba vnímat jako součást komplexního, udržitelného a 
perspektivního systému péče o zdraví všech občanů. 

Cíl 2 

Infrastruktura – moderní a udržitelná dopravní síť 

Pozemní komunikace musí vytvářet prostor pro plnohodnotný život všech obyvatel 
města a poskytovat jim kvalitní a efektivní mobilitu. Musí nabízet podmínky pro 
svobodnou volbu a bezpečnou koexistenci všech druhů dopravy. 

Cíl 3 
Systémová opatření 

Mobilita v Šenově musí být kompaktní, zdravá, ekologická, spolehlivá a efektivní. 

 

K naplnění strategických cílů byla stanovena dílčí opatření, která jsou zaměřena na nejvíce kritické 

skupiny účastníků silničního provozu a nejnebezpečnější rizikové faktory chování viz tabulka níže. 

Nejvíce kritické skupiny účastníků silničního 
provozu 

Nejnebezpečnější rizikové faktory chování 

• děti 

• chodci 

• cyklisté 

• motocyklisté 

• mladí a noví řidiči 

• stárnoucí populace 

• alkohol a jiné návykové látky při řízení 

• nepřiměřená rychlost 

• nedání přednosti v jízdě 

• nesprávné předjíždění 

• nákladní automobily 

 

Postupná tvorba bezpečného dopravního systému, preventivního působení na účastníky silničního 

provozu a systémová opatření by měla vést ke zlepšení všech aspektů bezpečnosti silničního provozu 

ve městě, a to zejména se zaměřením na tyto hlavní příčiny a viníky dopravních nehod: 
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Hlavní příčiny dopravních nehod Kategorie viníka nehody 

• nedání přednosti v jízdě 

• řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 

• nepřiměřená rychlost 
 

• řidič osobního automobilu 

• řidič nákladního automobilu 

• cyklista 

• řidič motocyklu 

K úspěšnému naplnění vytyčených strategických cílů i jednotlivých aktivit/opatření je nutné zapojení 

všech zainteresovaných subjektů zodpovědných za bezpečnost a jejich vzájemnou spolupráci. 

Naplnění stanovených strategických cílů je možné uskutečnit jen systematickou a důslednou realizací 

konkrétních nápravných bezpečnostních opatření. Pro ty je také nezbytné vytvořit vedením města 

potřebné realizační podmínky. 

4.3 AKČNÍ PROGRAM 

K naplnění vytyčených strategických cílů a opatření je vytvořen Akční program obsahující jednotlivé 

aktivity. Ke každé aktivitě/záměru je uveden odpovědný subjekt vč. spolupracujících subjektů, které by 

měly konkrétní aktivitu plnit.  

Účinnost strategického plánu (definovaná vize a strategické cíle) je stanovena ve střednědobém 

horizontu na 8 let (do roku 2030). Akční program (seznam jednotlivých opatření, aktivit a záměrů) by 

měl být v souladu s Národní bezpečnostní strategií každé 2 roky hodnocen z hlediska naplňování 

jednotlivých opatření. 

Akční program města Šenov byl vytvořen na základě koordinace těchto činností: 

- projednání se zástupci města a ostatními dotčenými subjekty, 

- zajištění a zhodnocení analytických a statistických dat, 

- zjištění souladu s vyššími strategickými dokumenty, 

- identifikace rizikových lokalit v obci. 

Akční program Města Šenov je uveden v samostatné Příloze 1. 

Orientační vyčíslení finanční náročnosti navrhovaných opatření 

Během 10 let (2012–2021) dosáhly ekonomické ztráty v důsledku dopravních nehod na území města 

Šenov 472 mil. Kč, za rok 2020 činily 21 mil. Kč. Aby k těmto zbytečným ztrátám nedocházelo, je třeba 

vhodného a zodpovědného posouzení nezbytných investic do preventivních, dopravně-bezpečnostních 

a dalších systémových opatření, které by tyto ztráty eliminovaly. 

Součástí Strategie bezpečnosti města Šenov je základní kalkulace potřebných prostředků. Vychází se 

z dostupných znalostí finanční náročnosti jednotlivých opatření, odborného odhadu potřeby rozsahu 

jejich realizace na území města a konzultací s odborníky. 

Tab. 12: Finanční náročnost aktivit AP pro rok 2021 a 2022 

Strategické pilíře akčního plánu 2023 2024 

Účastníci provozu 325 000,00 350 000,00 

Infrastruktura (vč. stávajících výdajů) 89 000 000,00 56 800 000,00 

systémová opatření 80 000,00 90 000,00 

CELKEM 89 405 000,00 57 240 000,00 

Zdroj: poskytnuté materiály zadavatelem 



 37 

Přesné částky budou pravidelně aktualizovány a budou vycházet z podrobného ročního výpisu/záměrů 

a návazné predikce potřebných finančních prostředků. Při přípravě rozpočtu města na rok 2023 budou 

jednotlivé pilíře AP zohledňovány. Návazně na rok 2023, ve kterém budou vyhotoveny studie 

proveditelnosti, bezpečnostní inspekce a projektové dokumentace k dopravně-bezpečnostní opatřením, 

bude nutné plánovat zvýšenou částku do rozpočtu na rok 2024. 

Při tvorbě predikce byly podkladem i závěrečné účty města z posledních tří let, ze kterých je patrné, že 

podíl výdajů do dopravy na celkových výdajích města se pohybují v daných letech kolem 10% (9,02 % 

v roce 2019, 10,74 % v roce 2020, 9,09 % v roce 2021). Tuto skutečnost dokresluje i zvyšující se podíl 

finančních prostředků investovaných do opravy místních komunikací (viz tabulka 13). 

 

Tab.13: Výpis ze závěrečných účtů města Šenov za poslední tři roky (2019–2021) 

Výdaje města do dopravy 2019 2020 2021 

silnice, chodníky, parkoviště, 

BESIP 
10 613 261 Kč 12 955 459 Kč 13 220 945 Kč 

 z toho: opravy místních 

komunikací 
7 526 435 Kč 3 113 618 Kč 9 603 520 Kč 

z toho: výdaje na BESIP 618 365 Kč 360 143 Kč 329 054 Kč 

výdaje města celkem 117 605 376 Kč 120 611 437 Kč 145 399 620 Kč 

podíl výdajů do dopravy na 

celkových výdajích města 
9,02 % 10,74 % 9,09 % 

Zdroj: poskytnuté materiály zadavatelem 

 

Dle závěrečného účtu města Šenov dosáhly výdaje v oblasti dopravy a bezpečnosti silničního provozu 

k 31.12.2021 výše 13 220 945 Kč. V průběhu roku došlo k modernizaci chodníků, jak výstavbě nových 

(2 946 tis. Kč), tak k modernizaci stávajících (426 tis. Kč), byla připravena dokumentace pro výstavbu 

chodníků (163 tis. Kč), dokumentace pro přípravu cyklostezky (227 tis. Kč). Tak jako v předchozích letech 

došlo také k opravě povrchů místních komunikací (9 604 tis. Kč). Výdaje na bezpečnost silničního 

provozu (především dopravní značení a informativní radary a rozšíření kamerového systému) dosáhly 

výše 329 tis. Kč. 
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5. ZÁVĚR 

Strategie bezpečnosti města Šenov je stěžejním dokumentem města v oblasti dopravy. Strategie 

bezpečnosti je koncepčním a plánovacím podkladem pro snižování počtu a následků dopravních nehod 

na pozemním komunikacích v katastrálním území města. Při tvorbě dokumentu byly zohledněny 

socioekonomické charakteristiky města, rozpočet, klíčové koncepční dokumenty a provázanost 

snadřazenými strategickými dokumenty v oblasti bezpečnosti dopravy. 

V Šenově došlo v období 2012-2021 na pozemních komunikacích v katastru města Šenov celkem k 501 

nehodám. Z toho ke čtyřem dopravním nehodám se smrtelnými následky, 10 nehod mělo za následek 

těžké zranění a 121 zranění lehké. Za sledovaných 10 let činily celkové ekonomické ztráty z dopravních 

nehod ve městě Šenov 472 mil. Kč. 

Cílem Strategie bezpečnosti je systematický přistup k řešení bezpečnosti silničního provozu jako celku. 

Dokument identifikuje problémová místa v dopravě ve městě, prostřednictvím Akčního programu 

stanovuje opatření, jejíchž realizace může během dvouletých cyklů přispět ke snížení dopravní 

nehodovosti a jejích následků. Součástí AP města je i orientační vyčíslení finanční náročnosti 

realizovaných opatření. 

Jednotlivá opatření by měla naplnit definovanou vizi: Šenov – město bez závažných dopravních nehod 

a vytvořit tak podmínky pro to, aby v roce 2030 nebyla na území města Šenov usmrcena na následky 

dopravní nehody žádná osoba a počet těžce a lehce zraněných osob klesl na 50 % oproti roku 2023 

Naplňování vytyčených cílů ve všech kategoriích by mělo probíhat plynulým vývojem ve stanoveném 

období. 
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1
zajistit dohled k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před 

zahájením výuky a po jejím skončení 
obec MP denně 2023-2030

2
kontroly ze strany PČR zaměřit na přestupky zranitelných účastníků silničního provozu (chodci-místa zhoršené viditelnosti, 

cyklisté-používání přileb, alkohol, motocyklisté - nepřiměřená rychlost, alkohol)
PČR obec, MP

počet kontrol, 

min. 5/rok
2023-2030

Rychlost
3

preventivní aktivity ke zlepšení vnímání rychlostních limitů a jejich smyslu (vychází z projednání nehodových lokalit) MP obec, MP
počet, min. 

2/rok
2023-2030

Děti a mládež 4
besedy v MŠ a ZŠ, zařazení výukového programu zaměřeného na BESIP a další témata zranitelných účastníků silničního 

provozu - preventivní kampaň (děti a chodci obecně)
MŠ, ZŠ obec, MP

počet, min. 

1/rok
2023-2030

5
pořádání akce "Den integrovaného záchranného systému" obec obec, IZDS

počet, min. 

1/rok
2023-2030

6
dopravní výchova ZŠ - návštěva dopravního hřiště ZŠ ZŠ

počet, min. 

1/rok
2023-2030

7
spolky sídlicí ve Staré škole zapojené do dopravní výchovy (např. v rámci pořádaných příměstských táborů) Spolky

obec, 

spolky

počet, min. 

1/rok
2023-2030

8
pořádání výukových aktivit pro bezpečný pohyb dětí mimo školní zařízení v silničním provozu s využitím výukových 

materiálů na www.detivdoprave.cz (využití výukových videií, pracovních listů a dalších materiálů)
MŠ, ZŠ

MP, ZŠ, 

MŠ

počet, min. 

2/rok
2023-2030

9
školení pro řidiče (převážně seniory) BESIP obec obec, MP

počet, min. 

1/rok
2023-2030

10
aktivní komunikace témat BESIP na sociálních sítích (sdílení témat, akcí a kampaní BESIP (v místě/v blízkosti obce) obec obec

počet, min. 

5/rok
2023-2030

11

čtvrtletní informace o dopravní nehodovosti (na stránkách obce a na sociálních sítích bude uvedeno kolik nehod a s jakými 

následky bylo evidováno v uplynulém období, bude přiložen screen a odkaz na příslušnou mapu z aplikace: 

https://nehody.cdv.cz/ + informace o tom, že obec má schválenou Strategii bezpečnosti provozu 2023-2030)

obec
dopravní 

komise

počet, 

pravidelně
2023-2030

12
návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti (parkování, příjezd, výjezd vozidel apod.) obec ORP, PČR průběžně 2023-2030

13
provádět bezpečnostní audit na místních komunikacích ve všech fázích projektové dokumentace obec SSMSK

počet, min. 1 

rok
2023-2030

14
provádět bezpečnostní kontroly na silnicích II. a III. třídy  obec SSMSK

počet, min. 1 

rok
2023-2030

Bezpečný 

dopravní prostor 

pro zranitelné 

účastníky 

silničního

provozu

15 zahájit výstavbu chodníků podél frekventovaných komunikací obec
ŘSD, 

SSMSK

počet, min. 1 

rok
2023-2030

Křižovatky

16 revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek místních komunikací (provádět revizi na křižovatkách a odstraňovat náletové 

dřeviny, vzrostlé křoviny a stavby v místech nedostatečného rozhledu), v případě identifikace nedostatků z důvodu vozidel 

parkujících v těsné blizkosti přechodů či v křižovatkách

obec

ŘSD, 

SSMSK, 

MěPOS

počet, min. 1 

rok
2023-2030

17
odstraňovat případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic při rychlosti nad 50 km/hod. obec

SSMSK, 

MěPOS

počet, min. 1 

rok
2023-2030

18
pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci PK, označování nevyhovujících úseků dopravními 

značkami
obec

SSMSK, 

MěPOS

počet, min. 1 

rok
2023-2030

19 cyklolávka přes I/11  město obec průběžně 2023-2025

20 severní přístupy k Cyklolávce přes I/11 – od Bartovic, Petřvaldu a Havířova (K Haltýřům, Vráclavská, Kostelní, K Inzuli, Za 

Pomníkem, Na Sedlácích) – pěší i cyklo
město obec průběžně 2025-2030

21 jižní přístupy k Cyklolávce přes I/11 – od Dolní Datyně, Václavovic, Vratimova, Ostravy (Dubová – přístup k nádraží, 

Volenská, K Nádraží (Odona Urbance), Šenovská, Datyňská – pěší i cyklo
město obec průběžně 2025-2028

22 nové chodníky – ul. Škrbeňská, Lipová, Pod Školou, Na Sedlácích, město obec průběžně 2023-2024

23
přestupní uzly – záchytná parkoviště + cykloboxy (vlakové nádraží, Hasičská, Radniční náměstí, Křižovatka, Škrbeňská) město

obec, SŽ, 

SSMSK
průběžně 2023-2030

24
bezbariérové zastávky – ul. V Družstvu, Petřvaldská, Tichá, Škrbeňská, Datyňská, Šimška město

OBEC, 

SSMSK
průběžně 2023-2026

25 kruhové objezdy – II/473  A: křížení ulic Vráclavská, Kaštanová, Lipová, Zámecká a Hlavní, B: křížení I/11 a II/473 – mosty 

výjezd ze směru Havířov, C: křížení I/11 s II/473 a II/478 – křižovatka mosty
město

obec, ŘSD, 

SSMSK
průběžně 2027-2030

26 vyvýšené křižovatky – ul. Pod Školou, Sousedská město obec průběžně 2023-2025

27
světelné signalizační zařízení - přechod pro chodce Lapačka město

obec, 

SSMSK
průběžně 2023

28
každoroční informace o plnění Strategie bezpečnosti 2023-2030 Města Šenov na webových stránkách města obec obec

počet, min. 

1/rok
2023,2024

29
činnost městské policie pro prevenci v oblasti BESIP a dohledu nad dodržováním povolené rychlosti obec MP 2022

Poskytovat 

veřejnosti 

informace o 

Strategii 2023-

2030 města 

Šenov

30 poskytovat veřejnosti informace o přijatých legislativních změnách prostřednictvím médií (Oběžník města, facebook apod.) obec
dopravní 

komise

počet, min. 

1/rok
2023,2024

Dopravní 

značení, 

vybavení 

komunikací a 

povrchové 

vlastnosti

Investiční akce
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Preventivní 

působení na 

všechny věkové 

skupiny 

účastníků 

silničního 

provozu

Podpora práce 

pedagogů v MŠ, 

ZŠ, družinách, SŠ 

a spolupráce s 

rodiči

Komunikační 

aktivity s 

veřejností

http://www.detivdoprave.cz/
http://www.detivdoprave.cz/

