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Popis řešeného úseku místní komunikace 

 Místní komunikace v ulici Tovární v obci Košťálov propojuje hlavní páteřní silnice
II.třídy číslo 283 a číslo 286, které mají funkci spojení oblastí Turnovska a Semilska,
s oblastí Jilemnicka a zejména Královehradeckým krajem. Funkce ulice Tovární spočívá
v dostupnosti nemovitostí v těsné blízkosti ulice a jejich napojení na silniční síť.
 
Celková délka ulice Tovární činí cca 530 metrů. Průměrná šířka místní komunikace je 
4,3 metrů. Místní komunikace je ve své centrální části v přímém směrovém i výškovém 
vedení. Na obou koncích je trasa ve směrových obloucích, ze směru od Jilemnice je 
navíc v podélném klesání. Součástí místní komunikace je betonový most, jehož délka
je 25 metrů a šířka 4,1 metrů. Most má omezenou zatížitelnost pro vozidla do 3,5 tuny 
celkové hmotnosti. Podél místní komunikace je převážně v celé délce jednostranný 
chodník, který v některých bodech na sebe nenavazuje a nejsou řešeny jeho návaznosti.
V úseku od Jilemnice má jednostranný chodník šířku 1,5 metrů a zvýšenou obrubu
15 cm. V centrální části je jednostranný chodník situován za zelený pás. V úseku od 
města Turnov má chodník proměnnou šířku 1 - 1,5 metrů se zapuštěnou obrubou na 
úrovni nivelety vozovky. Podél začátku úseku místní komunikace od města Turnov je 
realizovaný chodník po obou stranách místní komunikace. 

     

 

Situace místní komunikace ve vztahu k silniční síti 
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Stávající dopravní režim na místní komunikaci 

 Dopravní režim v ulici Tovární je usměrněný stávajícím svislým dopravním značením.
Komunikace je v režimu zóny 30 km/hod (IZ 8a), s platností přednosti zprava. Současně 
je svislým dopravním značením omezený průjezd zakázán a v části úseku od křižovatky 
se silnicí II/283 u obecního úřadu k mostu přes Olešku je omezena tonáž pouze pro 
vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti (B4). Od mostu přes Olešku ve směru na Turnov 
je omezen vjezd všem nákladním automobilům bez omezení tonáže. Zóna s dopravním 
omezením je ukončena svislým dopravním značením (IZ 8b) před křižovatkami se 
silnicemi II. třídy. Do zóny lze dále vjet dalšími dvěma vjezdy ze silnice II.třídy.     

     

 

Pohled na místní komunikaci - příjezd ze směru od města Turnov  

 

Na křižovatkách se silnicemi II. třídy není upozorněno na zónu s dopravním omezením
s dostatečným předstihem. Prvky, které se dají označit za zklidňující jsou: 

- šířka vozovky pohybující se okolo 4,3 metrů, 
- zúžení vozovky na mostě a upozornění svislým dopravním značením,
- směrové oblouky na začátcích úseku z obou směrů jízdy,
- informační ukazatel rychlosti viditelný ze směru jízdy od města Jilemnice v centrálním 
úseku místní komunikace.      
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Pohled na další vjezdy do zóny s dopravním omezením mimo ulici Tovární   

 

Od křižovatky silnic II/283 a II/286 - od Libštátu     

 

Od silnice II/283, v blízkosti č.p. 360    
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Pohled na místní komunikaci - příjezd ze směru od města Jilemnice  

 

Pohled na centrální část ulice ze směru od města Jilemnice  
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Stávající dopravní režim na mostě přes Olešku  

 

Pohled ze směru od města Jilemnice  

 

Pohled ze směru od města Turnov  

 

Režim je upravený svislým dopravním značením: přednost před protijedoucími vozidly (P7),
a zúžená vozovka (A6b). Vozovka má na mostě šířku 4,1 metrů, oproti průměrné šířce 
vozovky v navazujících úsecích 4,3 metrů. Na mostě není upravený režim vedení chodců, 
tzn. že chodci se pohybují na vozovce, jak je běžné v zónách 30.     
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Cíl studie, popis problému v ulici Tovární  

 Místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, slouží převážně
místní dopravě na území obce. Řešená místní komunikace je situována mezi dvěmi 
silnicemi II. třídy, které slouží pro dopravu mezi okresy. Samospráva obce má negativní 
zkušenosti s využíváním místní komunikace tranzitní dopravou, zejména osobními vozidly, 
které si zkracují dráhu. Zejména se jedná o tranzitní směr Jilemnice - Turnov a opačně.

Cestovní doba se řidičům zkrátí o cca 80 vteřin, dráha o cca 1 km. Tranzitní doprava využívá 
pozemní komunikaci, která svým dopravně stavebním charakterem neodpovídá těmto 
intenzitám. Přesný počet vozidel, které překračují dopravní značení průjezd zakázán není
znám, jelikož nebyl proveden dopravní průzkum, ale ze zkušenosti samosprávy obce a z 
místního šetření se odhaduje, že se může jednat až o cca polovinu osobních vozidel na 
tranzitní trase Turnov - Jilemnice.  

Záměrem samosprávy obce je snížit tranzitní dopravu, snížit rychlost vozidel a tím zvýšit
bezpečnost dopravy v klidové oblasti obce, se zvýšeným pohybem pěších, zejména dětí 
docházejících do školy v okolí. 

Cílem studie je popsat řešení, kterým se docílí snížení počtu vozidel, které využívají místní 
komunikaci v rozporu se zákonem a snížení procenta vozidel, které překračují nejvyšší 
povolenou rychlost. 

Navržená řešení se budou týkat třech následujících oblastí:

- změna dopravního značení

- za pomocí dopravně bezpečnostních systémů 

- návrh stavebních úprav

Řešení týkající se stavebních úprav, dopravně bezpečnostních systémů si před samotnou
realizací, vyžádají podrobnější stupeň projektové dokumentace. Změna místní úpravy 
provozu bude možná realizovatelná na základě vydání stanovení příslušným silničním 
správním úřadem - MěÚ Semily.        
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Změna místní úpravy provozu  

 Srozumitelnost dopravního značení, jeho výstižnost, jednoznačnost a viditelnost je zásadní 
proto, aby řidiči jeho stanovení respektovali, a aby následně mohla být jasná vymahatelnost
případných přestupků za porušení dopravního značení.

Z posouzení stávajícího svislého značení na daném úseku vyplývá, že dopravní značení 
je nejednoznačné. Na jednom nosiči se nachází kombinace dopravních značek, jejichž 
smysluplnost je nejednoznačná. Z tohoto důvodu je navrženo zjednodušit místní úpravu 
provozu tak, aby byla pro řidiče výstižná a zejména, aby byli řidiči o úpravě provozu
informováni s předstihem.

Za zásadní pochybení, které je zapotřebí změnit, je kombinace dopravního značení na 
jednom nosiči: zóna 30 s textem platí přednost zprava, průjezd zakázán a zákaz vjezdu nad 
3,5 tuny. V opačném směru je kombinace značení odlišná a v části úseku je naopak zakázán 
vjezd pro nákladní vozidla. 

Návrh změny místní úpravy 

- stanovit nově zónu s dopravním omezením - IZ 8a - začátek a IZ 8b - konec 
(30 km/hod, průjezd zakázán, 3,5 t mimo dopravní obsluhy, nerozlišené křižovatky)
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Návrh změny místní úpravy - místní komunikace  

  Na obou vjezdech do ulice Tovární,
nahradit stávající kombinaci svislého
dopravního značení, jednou dopravní 
značkou IZ 8a zóna s omezením:
rychlost 30 km/hod, nerozlišené křižovatky,
průjezd zakázán a vozidla do 3,5 tuny,
mimo dopravní obsluhy.

Dopravní značení nutno změnit na všech 
vjezdech do stanovené zóny. 

Pohled ze směru od města Jilemnice  

 

Pohled ze směru od města Turnov   

 

Navržené dopravní značení bude pro řidiče
srozumitelnější a jednoznačné.

Poloha nového dopravního značení bude 
totožná, jako stávající kombinace značek. 
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Návrh změny místní úpravy - místní komunikace 

  Na výjezdech ze zóny nahradit stávající
ukončení zóny 30 km/hod, dopravní 
značkou IZ 8b konec zóny s omezením:
rychlost 30 km/hod, nerozlišené křižovatky,
průjezd zakázán a vozidla do 3,5 tuny,
mimo dopravní obsluhy. 

Dopravní značení nutno upravit na všech 
vjezdech do zóny. 
  

Navržené dopravní značení bude pro řidiče
srozumitelnější a jednoznačné.

Poloha nového dopravního značení bude 
totožná, jako stávající kombinace značek. 

Pohled ze směru od města Jilemnice  

 

Pohled ze směru od města Turnov   
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Návrh změny místní úpravy - silnice II/283 

  

Za zásadní je upozornit účastníky silničního provozu již s předstihem o oblasti, která není 
průjezdná. Převládající směr jízdy vozidel, které si zkracují trasu po místní komunikaci je
Turnov - Jilemnice a Jilemnice - Turnov. Z tohoto důvodu je navrženo v těchto směrech 
upozornit na silnicích II. třídy na průjezd zakázán a to dopravní značkou IP 10b.

Dopravní značení IP 10b - návěst před slepou pozemní komunikací označuje oblast, kterou
nelze projet a pokračovat v jízdě. Značení tedy slouží pro označení oblasti, která je stavebně 
ukončena nebo je v dalším průběhu zakázán vjezd místní úpravou provozu.

Návrh na umístění značky ze směru od města Turnov je fasádu nemovitosti cca 10 metrů
před hranici křižovatky. Z opačného směru není nutné označovat.  
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Návrh změny místní úpravy - silnice II/286  

  

Za zásadní je upozornit účastníky silničního provozu již s předstihem o oblasti, která není 
průjezdná. Převládající směr jízdy vozidel, které si zkracují trasu po místní komunikaci je
Turnov - Jilemnice a Jilemnice - Turnov. Z tohoto důvodu je navrženo v těchto směrech 
upozornit na silnicích II. třídy na průjezd zakázán a to dopravní značkou IP 10b.

Dopravní značení IP 10b - návěst před slepou pozemní komunikací označuje oblast, kterou
nelze projet a pokračovat v jízdě. Značení tedy slouží pro označení oblasti, která je stavebně 
ukončena nebo je v dalším průběhu zakázán vjezd místní úpravou provozu.

Návrh na umístění značky ze směru od města Jilemnice na nosič cca 15 metrů před hranici 
křižovatky. Z opačného směru není nutné označovat.  
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Návrh změny místní úpravy - křižovatka u mostu   

  

Na základě zadání byla prověřována možnost doplnění vodorovného dopravního značení
v prostoru křižovatky u mostu a to v návaznosti na přednost zprava. 

V zónách dopravního omezení, zejména v zóně 30 je nežádoucí umístění dalšího dopravního
značení. Upřednostňuje se přednost zprava na všech křižovatkách, bez jakékoliv další úpravy.

V případě doplnění vodorovného dopravního značení se zde nabízí řešení formou STOP čar. 
Vodorovné dopravní značení by bylo nutné realizovat na všech ramenech křižovatky a na 
všech křižovatkách v zóně.      
 
  

vyznačení stop čar na všech ramenech křižovatky 
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Návrh změny místní úpravy - řešení chodců na mostu     

  

Stávající šířka vozovky na mostní konstrukci je 4,1 metrů. Pro obousměrný provoz 
pěších je zapotřebí šířka chodníku minimálně 0,75 metrů. Minimální šířka obousměrné 
místní komunikace dle české státní normy musí být 3,5 metru. Tzn., nelze stavebně na 
mostní konstrukci vyřešit převedení pěších. 

Pro zajištění vyšší bezpečnosti se nabízí vyznačit pomocí piktogramů na vozovce
koridor pro chodce. Tímto opatřením by se upozornilo na pohyb chodců na vozovce 
místní komunikace na mostě. Koridor pro pohyb chodců by případně mohl být pouze 
na jedné straně, a to po pravé straně ve směru jízdy od Turnova na Jilemnici a to 
z toho důvodu, chodník vyúsťuje ze směru od Turnova po této straně.        
 
  

VYÚSTĚNÍ CHODNÍKU

KORIDOR PRO PĚŠÍ
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Návrh změny místní úpravy - řešení pěších na mostu    

  

Stávající šířka vozovky na mostní konstrukci je 4,1 metrů. Pro obousměrný provoz 
pěších je zapotřebí šířka chodníku minimálně 0,75 metrů. Minimální šířka obousměrné 
místní komunikace dle české státní normy musí být 3,5 metru. Tzn., nelze stavebně na 
mostní konstrukci vyřešit převedení pěších. 

Pro zajištění vyšší bezpečnosti se nabízí vyznačit pomocí piktogramů na vozovce
koridor pro chodce. Tímto opatřením by se upozornilo na pohyb chodců na vozovce 
místní komunikace na mostě. Koridor pro pohyb chodců by případně mohl být pouze 
na jedné straně, a to po levé straně ve směru jízdy od Jilemnice s vyústěním na stezku
podél řeky Olešky.         
 
  

VYÚSTĚNÍ KORIDORU

KORIDOR PRO PĚŠÍ

PŘEDNOST 
ZPRAVA -STOP ČÁRY 
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Návrh změny místní úpravy - koridor pro pěší vedení na mostě    

  

Značení možného vedení obousměrného koridoru pro pěší na mostní konstrukci.
Navržené opatření je rychle proveditelné a nízko nákladové. Ze zkušenosti ze šetření
jednoznačně vyplynulo, že chodci využívají pravou stranu mostu ze směru od města
Turnov a to z důvodu návaznosti chodníku. vyznačení piktogramu na vozovce místní 
komunikace psychologicky upozorní řidiče, na možný výskyt pěších v daném úseku.          
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Návrh změny přechodné úpravy - příčné prahy - krátkodobé řešení     

  

Jako dočasné krátkodobé řešení pro zklidnění dopravy v dané oblasti a odrazení tranzitní
dopravy je možné použití demontovatelných příčných prahů. Jejich umístění by mohlo být
mimo zimní období do doby realizace zvýšené plochy vozovky stavební úpravou. 
V případě jejich instalace je nezbytné označení svislou informativní značkou Ip2. 

Hlavní nevýhodou příčných prahů je zvýšená hlučnost a prašnost průjezdu vozidel. Z tohoto
důvodu je v případě jejich realizace navrženo umístění mimo souvislou zástavbu - případ
ze směru od města Jilemnice. Na opačném vjezdu do zóny s dopravním omezením se jeví
jako vhodné místo v úseku u jednostranné zástavby.  

Dopravní značka IP 2                                            Dopravní zařízení příčný práh          
 
  

Dopravní značení i dopravní zařízení je možné instalovat po vydání stanovení úpravy
provozu vydaném příslušným silničním správním úřadem. Vzhledem k dočasnému řešení
je doporučeno požádat o přechodnou úpravu provozu.           
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Dopravně bezpečnostní systémy   

 
Kontrolu dodržování stanoveného dopravního značení omezující průjezd zakázán po ulici
Tovární v obci Košťálov, lze řešit za pomocí dopravně bezpečnostních systémů, které mohou 
fungovat v informativním charakteru, případně i na represivním charakteru.

V prvé fázi projektu se doporučuje jeho realizace informativního charakteru, avšak v aktivní 
formě. Tzn., že řidič by byl po průjezdu informován o porušení dopravního značení aktivní
svislou dopravní značkou s textem o porušení průjezdu zakázán, kde by se mu zobrazila 
registrační značka vozidla. V první fázi lze řešit na bázi maket kamerového systému.  

Popis řešení systému

Systém SYDO Traffic nabízí možnost pro monitorování dopravy využívající technických a
programových prostředků pořizující dopravní data. Systém snímá obrazu z kamer, v reálném
čase jej vyhodnocuje dle řady kritérií, komprimuje, ukládá a přenáší. Jednou z možností je
automatizovaná identifikace průjezdu vozidel v čase, včetně rozpoznávání registračních 
značek vozidel.

V konkrétním případě by na vjezdech do ulice Tovární byla umístěna kamera, i s radarovou 
hlavou, která by každému vozidlu sejmula registrační značku, případně i rychlost vozidla. 
Na výjezdu z ulice Tovární by byla umístěna další kamera, která by vozidlu sejmula 
registrační značku a jeho rychlost. Systém by vyhodnotil, zda-li vozidlo v reálném čase
v závislosti na délce úseku bylo zaevidováno na prvním bodě. V případně kladného 
vyhodnocení by se řidiči na displeji zobrazila registrační značka vozidla. Displej s aktivním 
panelem zobrazující registrační značku vozidla by mohl být instalovaný do dopravní značky 
IP 22 se zobrazením značky B4 - průjezd zakázán. 

Systém v případě jeho realizace by v první etapě pracoval pouze v preventivním režimu, tzn. 
že by poskytoval pouze statistické záznamy, nikoliv záznamy pro přestupkové řízení. Pokud 
by nebyla účinnost opatření na odpovídající úrovni, bylo by možné přistoupit k represivní 
úrovni systému. Odhad realizačních nákladů v preventivním režimu max. 600000 Kč bez DPH.
Roční provozní náklady max. 20000 Kč bez DPH.
   

 

  

Příklad navrženého značení 
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Dopravně bezpečnostní systémy - lokalita od Turnova   

 Lokalita s umístěním nového stožáru pro umístění kamerového systému se čtením 
registrační značky vozidla a radarovou hlavou. Minimální přímý úsek před měřícím bodem 
pro sejmutí registrační značky cca 20 metrů. Stožár by mohl sloužit pro umístění kamer z 
obou směrů jízdy. Přesné umístění a počet stožárů a řešení napájení je nutné prověřit v 
podrobnějším stupni projektové dokumentace.    

    

 

  

Pohled ze směru od města Turnov   
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Dopravně bezpečnostní systémy - lokalita od Jilemnice   

 Lokalita s umístěním nového stožáru pro umístění kamerového systému se čtením 
registrační značky vozidla a radarovou hlavou. Minimální přímý úsek před měřícím bodem 
pro sejmutí registrační značky cca 20 metrů. Stávající sloup veřejného osvětlení by mohl 
sloužit pro umístění kamer z obou směrů jízdy. Nosnost sloupu a případné přesné umístění 
a počet stožárů a řešení napájení je nutné prověřit v podrobnějším stupni projektové 
dokumentace.    

    

 

  

Pohled ze směru od města Jilemnice   
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Dopravně bezpečnostní systémy - lokalita od Turnova   

 
Možnost řešení - informativního upozornění řidiče, který porušil dopravní značení průjezd 
zakázán. Na výjezdu z daného úseku, při porušení dopravního značení by se řidiči zobrazila
na displeji registrační značka vozidla. Přesné umístění aktivní značky, napájení je nutné 
prověřit v podrobnějším stupni projektové dokumentace.       

    

 

  

Pohled ze směru od města Jilemnice   
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Dopravně bezpečnostní systémy - lokalita od Jilemnice   

 
Možnost řešení - informativního upozornění řidiče, který porušil dopravní značení průjezd 
zakázán. Na výjezdu z daného úseku, při porušení dopravního značení by se řidiči zobrazila
na displeji registrační značka vozidla. Přesné umístění aktivní značky, napájení je nutné 
prověřit v podrobnějším stupni projektové dokumentace.       

    

 

  

Pohled ze směru od města Turnov   
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Dopravně bezpečnostní systémy - umístění závory    

 
Další možností znesnadnit průjezd tranzitní dopravy po řešeném úseku místní komunikace
se nabízí možnost umístění závory. Toto řešení vyplynulo na základě projednání návrhu 
studie na Krajském ředitelstvím policie ČR, dopravní inspektorát Semily.

Systém by mohl například fungovat na principu zafrézovaných smyček ve vozovce místní
komunikace z obou směrů jízdy. Dopravní zařízení by mělo jeden sloupek a pohyblivou 
část - břevno závory, které by zasahovalo do celé šířky průjezdného prostoru komunikace.
Systém by byl automaticky ovládán, tzn., že by pohyblivé břevno umožnilo průjezd vozidel
v případě protnutí smyčky ve vozovce. Na závoru by muselo být upozorněno dopravním
značení a výstražným světlem na břevně. Dopravní zařízení by musela být napájena trvalým
napájením elektrické energie. 

Odhadované maximální náklady na realizaci 250000 Kč bez DPH.  

        

    

 

  

Pohled ze směru od města Jilemnice   

 

možnost umístění závory
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Stavební úpravy daného úseku - doporučení zvýšení obrub chodníků    

 
Poslední kategorií možností zklidnění dopravy a „znepříjemnit” tranzitní dopravě vjezd 
do ulice Tovární je za pomocí drobných stavebních úprav. 

Jednou z možností se nabízí zvýšení obrub stávajících chodníků podél místní komunikace
a to v úseku na vjezdu do ulice Tovární ze směru od města Turnov po začátek mostu přes 
Olešku. V úseku na vjezdu ze směru od města Jilemnice je toto řešení již realizováno a 
sloužit jako prvek ke zklidnění dopravy. 

Návrh na zvýšení obruby na 12 cm. Zvýšení je nutné prověřit podrobnějším stupněm 
projektové dokumentace po geodetickém zaměření a to v závislosti na vstupy do okolních 
nemovitostí.         

    

 

  

Pohled ze směru od města Jilemnice   
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Stavební úpravy daného úseku - novostavba lávky pro pěší    

 Na základě zadání obce byla prověřována možnost realizace novostavby lávky pro pěší, 
konkrétně v souběhu se stávajícím mostem pro motorovou dopravu. Novostavba lávky
by mohla být realizovatelná po levé straně stávajícího mostu ze směru jízdy od města 
Jilemnice a to jako samostatná konstrukce. Na opačné straně mostu je realizace nereálná.

Lávka by vyúsťovala z každé strany na stávající cyklostezku. Parametry nové obousměrné 
lávky by byly: 

délka cca 25 metrů, šířka 2 metry. Při realizaci novostaveb trvalých mostů pro pěší, musí být
minimální průchozí prostor 2 metry. Realizace lávky by podléhala územnímu i stavebnímu 
povolení. Hrubý odhad nákladů byl provedený bez znalosti podloží, způsobu zakládání apod.

            

    

 

  

Pohled ze směru od města Jilemnice   
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Stavební úpravy daného úseku - novostavba lávky pro pěší    

 Lávka pro pěší by byla možná realizovat z ocelové konstrukce, případně z betonové 
konstrukce. Dřevěné mostní konstrukce se používají maximálně na rozpětí 22 metrů s tím,
že by se jednalo o masivnější konstrukci s nižší životností. V případě velmi dobré a pravidelné
údržby se u dřevěných mostů počítá se živnostní 30 let. 

V rámci prověřování nákladů na její realizaci bylo při nastavených parametrech zjištěno:

v současné době je cena stavebních prací a materiálů velmi kolísavá, při posuzování 
stavebních nákladů za poslední dva roky, při bez problémovém zakládání obou mostních 
pilířů činí odhad u varianty ocelové příhradové konstrukce cca 3,5 mil. Kč včetně DPH. 
Náklady zahrnují i prostředky na projekční a inženýrskou činnost. U ocelových konstrukcí se
předpokládá jejich trvanlivost, tedy doba životnosti cca 100 let.  

V případě volby betonové konstrukce, by se dalo uvažovat o prefabrikované konstrukci, 
předpjaté konstrukci. Náklady u této varianty by byly vyšší, než-li u ocelové konstrukce. 
Hrubý odhad nákladů činí okolo 5 mil. Kč včetně DPH. Živnost betonových konstrukcí je 
podobná ocelovým. 

Pokud by bylo problematické zakládání, mohly by se náklady vyšplhat až o cca 1 mil. Kč 
včetně DPH. U obou případů se jedná o obyčejnou konstrukci, bez jakýchkoliv speciálních
požadavků týkající se architektury.

Vzhledem k charakteru území, intenzitám pěších, charakteru zóny s dopravním omezením a
investičním nákladům a nákladům na údržbu, se realizace samostatného mostu pro pěší 
nedoporučuje.  
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Stavební úpravy daného úseku - zvýšená plocha komunikace     

 
Dalším navrženým řešení pro zklidnění dopravy je realizace zvýšené plochy komunikace.
Hlavní výhodou tohoto řešení je snížení rychlosti vozidel a omezení tranzitní dopravy. 
Vhodné použití zvýšených ploch komunikací je v zónách s dopravním omezením, protože 
se zdůrazní odlišný charakter pozemních komunikací. Mezi hlavní nevýhody patří 
komplikovanější údržba komunikace a vyšší opotřebení krytu vozovky.   

              

    

 

  

Zvýšená plocha je navržena v úseku napojení od bytových domů na stávající komunikaci.
Konkrétně v přímém směrovém vedení a mírném podélném klesání. Návrh délky zvýšené 
plochy je 30 metrů s tím, že náběhy by byly délky 1 metr, tzn., že cca 28 metrů by niveleta 
vozovky byla vyvýšená o 10 cm, oproti současné niveletě. Přesný návrh podléhá zpracování
projektové dokumentace. Zvýšená plocha by pravděpodobně nepodléhala stavebnímu řízení
ani ohlášení stavby.    
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Stavební úpravy daného úseku - zvýšená plocha komunikace s krátkými náběhy     

 

Prostor zvýšené plochy 
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Stavební úpravy okolí daného úseku - parkovací stání     

 
Podél průběžné komunikace u bytových domů č.p. 243, 244 a 245, byla prověřována 
možnost zřízení nových parkovacích stání tak, aby doprava v klidu byla jednoznačně 
usměrněna a vozidla neparkovala nahodile na vegetaci, případně na vozovce komunikace.

V rámci zřízení parkovacích stání bude nezbytná změna režimu dopravy na daném úseku
komunikace. Žádoucí se jeví jednosměrný provoz tak, aby nedocházelo k míjení vozidel a 
aby bylo možné realizovat bezpečné pohyby při parkování.

Parkovací usměrněná plocha by mohla být k charakteru lokality například realizována 
ze zatravňovací dlažby, kterou lze instalovat bez použití obrubníků, při její realizaci by 
nebylo nutné zasahovat do vozovky přilehlé komunikace a optimálně se začlení do vzhledu
obce. 
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Vzhledem k případnému zjednosměrnění provozu a usměrnění dopravy v klidu, by nebylo
zřejmě nutné upravení stávajících připojení na ulici Tovární. Počet parkovacích míst a 
navazující stavební úpravy podléhají prověření v dalším stupni projektové dokumentace. 
Variantně lze parkovací místa řešit stavebně za pomocí dlažby, případně jiných zpevněných 
materiálů.   

              

    

 

  

Stavební úpravy okolí daného úseku - parkovací stání     
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Příklad jednoho možného typu parkovacího stání - zatravňovací dlažba ECORASTER
z vysoce odolného nerozbitného plastu, který zpevňuje půdu a snese vysokou zátěž.
Rychlé, jednoduché řešení, které nevyžaduje složitou projekční přípravu ani povolovací 
režim. Vhodné do řešené lokality, navazující na vozovku ze žulové dlažby.  

              

    

 

  

Stavební úpravy okolí daného úseku - parkovací stání     

 



Závěr a doporučení 
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Omezení tranzitní dopravy v ulici Tovární v obci Košťálov je nezbytné pro zajištění vyšší 
bezpečnosti dopravy. V současné době využívá vysoké procento osobních vozidel ulici pro 
zkrácení trasy ve směru Jilemnice - Turnov a opačně. Ze zkušenosti samosprávy obce se 
jedná o stovky osobních vozidel denně. Podrobný dopravní průzkum by stanovil přesné 
procento vozidel porušující svislé dopravní značení. Místní komunikace vede v klidové obytné 
oblasti s vyšším počtem pěších pohybujících se na vozovce. Vzhledem k intenzitám dopravy 
a rychlostem vozidel, se jedná o vysoce závažné dopravní riziko. I přesto, že dopravní 
nehodovost není na daném úseku významná, je nezbytné realizovat opatření vedoucí ke 
zvýšení bezpečnosti dopravy a omezení průjezdu tranzitní dopravy. Studie popisuje jednotlivé
možnosti opatření, jejichž realizace není na sobě závislá.   

V první etapě se doporučuje realizace navržené změny místní úpravy provozu. Vzhledem k
tomu, že ulice Tovární je pouze jednou ulicí v zóně s dopravním omezením, je v případě 
schválení nezbytné vyměnit značení na všech vjezdech do zóny. Ve spojení s realizací 
zvýšené plochy vozovky s krátkými náběhy v centrální části řešeného úseku. Po vyhodnocení 
těchto opatření a zejména v případě, že by nadále bylo z větší míry porušováno dopravní 
značení průjezd zakázán, byla by nezbytná realizace opatření za pomocí dopravně 
bezpečnostního systému, monitorující a upozorňující na porušení zákona o provozu na 
pozemních komunikacích. Alternativně se zde jeví rychlé, nízko nákladové řešení za pomocí 
dopravní závory. Toto řešení by výrazně znepříjemnilo průjezd tranzitní dopravě a zásadně by 
neomezilo průjezd vozidel IZS. 

Výstavba lávky pro pěší, která by řešila převedení pěších mimo vozovku místní komunikace,
se vzhledem k vysokým investičním nákladům a charakteru oblasti - zóna 30 nedoporučuje.
Pro bezpečnější pohyb chodců přes most se doporučuje vyznačení koridoru pro pěší formou
piktogramů a výstavba stavebního zkliďnovacího prvku - vyvýšené plochy vozovky s krátkými
náběhy. 

Odstranění zapuštěných chodníkových obrub v úseku od města Turnov je nutné prověřit po
geodetickém zaměření. Při zhodnocení ekonomické náročnosti investice a její přípravy a 
vzhledem k tomu, že zapuštěné obruby jsou jedním z prvků zón s dopravním omezením,
nebude mít toto řešení zásadní vliv na omezení tranzitní dopravy. 

Další možností pro zklidnění dopravy jsou vhodné zpomalovací plastové prahy. Toto opatření
by mohlo být přechodně instalováno na obou vjezdech do ulice Tovární. Nevýhodou může
být zvýšená hlučnost, ale ze zkušenosti by se jednalo o další efektivní nízko nákladové řešení 
pro omezení tranzitního průjezdu. Vzhledem k zástavbě v okolí místní komunikace se 
případně nabízí realizace pouze na vjezdu ze směru od města Jilemnice, kde není souvislá 
zástavba v těsném okolí komunikace. 
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