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Úvod do problematikyÚvod do problematiky
Problémem hlavní silnice jsme se začali zabývat z těchto důvodů:

1) Nadměrný hluk ve městě

2) Neukázněnost řidičů

3) Nadměrné znečišťování okolí silnice ve městě

4) Porušení statiky okolních domů

Problémy hlavní silnice z pohledu obyvatel Jedovnic (anketa):
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Návrhy pro řešení problémuNávrhy pro řešení problému

• Obchvat kolem města
• Protihlukové stěny
• Vysazení stromů podél silnice
• Omezení rychlosti pomocí zpomalovačů• Omezení rychlosti pomocí zpomalovačů
• Zúžení silnice
• Maximální omezení tranzitní dopravy
• Výměna oken podél silnice
• Zlepšení povrchu vozovky



Obchvat kolem městaObchvat kolem města

Toto řešení jsme zamítli z důvodu, že se celé 

Jedovnice a okolí nachází v Chráněné krajinné

oblasti „Moravský kras“ a zároveň by tento

projekt byl finančně náročný.projekt byl finančně náročný.

Zpět na řešení



Protihlukové stěnyProtihlukové stěny

Toto řešení jsme zamítli z estetických

důvodů a také nepraktičnosti tohoto

řešení při současném rozčlenění města.

Zpět na řešení



Vysazení stromů podél silniceVysazení stromů podél silnice

Po konzultaci s nejmenovaným inženýrem, který

pracuje v oboru výstavby komunikací, jsme došli 

k závěru, že k tomu, aby toto řešení bylo efektivní,

musel by se kolem vozovky vysázet pás stromů musel by se kolem vozovky vysázet pás stromů 

široký alespoň deset metrů. 

Zpět na řešení



Omezení rychlosti pomocí Omezení rychlosti pomocí 
zpomalovačůzpomalovačů

Toto řešení by bylo možné a dalo by se zahrnout

do řešení celého problému. Takové opatření by

částečně vyřešilo všechny problémy uvedené na

začátku prezentace. začátku prezentace. 

Zpět na řešení



Zúžení silniceZúžení silnice

Opět po konzultaci jsme došli k tomuto řešení. 

Na zúžené silnici by řidiči museli zpomalit jízdu

a tím by se vyřešil problém nadměrného hluku i

neukázněnost řidičů. neukázněnost řidičů. 

Zpět na řešení



Maximální omezení tranzitní Maximální omezení tranzitní 
dopravydopravy

Tranzitní dopravou se rozumí veškerá doprava, která

městem pouze projíždí. Navrhovali bychom zákaz

vjezdu veškerých nákladních vozidel kromě

zásobování. Toto řešení by omezilo veškeré zmíněné zásobování. Toto řešení by omezilo veškeré zmíněné 

problémy a navíc by se zmenšilo poškozování

vozovky.

Zpět na řešení



Výměna oken podél silniceVýměna oken podél silnice

Výměna oken v domech v okolí silnice by značně

omezila rušení obyvatel Jedovnic projíždějícími auty.

Toto řešení je často využíváno, ale ne každý musí 

s výměnou svých oken souhlasit a je zde ještě otázkas výměnou svých oken souhlasit a je zde ještě otázka

financování.

Zpět na řešení



Zlepšení povrchu vozovkyZlepšení povrchu vozovky

Oprava vozovky by vyřešila nadměrný hluk i 

znečištění okolí silnice ve městě ale bohužel by

nevyřešila neukázněnost řidičů, ba naopak

by ji ještě zhoršilaby ji ještě zhoršila

Zpět na řešení



ZávěremZávěrem

Myslíme si že problematika hlavní silnice v 

Jedovnicích je hodně složitá záležitost, ale 

dala by se řešit. 
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