Vyhodnotenie nehodových úsekov a nehodových miest v Banskobystrickom
kraji za zimné obdobie od 01.10.2018 do 31.03.2019

Nehodový úsek v letnom období PJP (01.10.2018 – 31.03.2019) okr. Žarnovica
Najväčší počet dopravných
nehôd

Okres Žarnovica, k. ú. Nová Baňa
Cesta

Rýchlostná cestaR1
km 95,000 -95,800
(800 m)

Popis úseku/miesta
Jedná sa o voľný úsek
rýchlostnej cesty R1
v smere staničenia PJP,
ktorý začína miernym
ľavo točivým oblúkom
cesty, ktorý následne
prechádza do priameho
úseku cesty cca 300 m
pred
mostným
objektom ev. č. R1-113
s vyraďovacím
a zaraďovacími
jazdnými pruhmi do
mesta Nová Baňa
a končí cca 500 m
za mostným objektom
ev.č. R1-113. Cesta je
smerovo rozdelená, so
stredovým
deliacim
pásom. Každý pás má
dva pruhy o šírke 3,5
m.

Dopravná nehodovosť
Počet nehôd

-5

Usmrtených osôb
–0
Ťažko zranené osoby – 0
Ľahko zranené osoby – 2
Najčastejšie príčiny DN:
Poruš. povinnosti vodiča - 3 DN
Nedovolená rýchlosť - 1 DN
Nedodržanie vzdialenosti
medzi vozidlami
- 1 DN

Foto
č. 1-6

Deň
v týždni
Pondelok -0
DN
Utorok -1
DN
Streda -1
DN
Štvrtok -0
DN
Piatok -2
DN
Sobota -0
DN
Nedeľa -1
DN

Označené dopravnými
značkami
(áno/nie)

Časové rozmedzie
02-04 hod. – 1 DN
12-14 hod. – 1 DN
16-18 hod. – 2 DN
18-20 hod. – 1 DN

nie

Nehodový úsek v letnom období PJP (01.10.2018 – 31.03.2019) okr. Žiar nad Hronom
Najväčší počet dopravných
nehôd

Okres Žiar nad Hronom, extravilán Šášovské Podhradie
Cesta

Rýchlostná cestaR1
km 128,500 –
129,300
(800m)

Popis úseku/miesta
Jedná sa o voľný úsek
rýchlostnej cesty R1
v smere
staničenia,
ktorý začína v PJP na
mostnom objekte ev. č.
R1-148, ten následne
pokračuje pozdĺžnym
sklonom ľavotočivého
oblúka a končí cca 500
metrov za mostným
objektom rýchlostnej
cesty R1 v priamom
úseku cesty v smere
staničenia Žiar nad
Hronom – Zvolen.
Cesta
je
smerovo
rozdelená,
so
stredovým
deliacim
pásom. Každý pás má
dva pruhy o šírke 3,5
m.

Dopravná nehodovosť
Počet nehôd

-5

Usmrtených osôb
–0
Ťažko zranené osoby – 0
Ľahko zranené osoby –2
Najčastejšie príčiny DN:
Porušenie povinnosti vodiča - 3 DN
Nedodrž. vzdial. medzi voz. – 2 DN

Foto

Deň
v týždni

č. 7-12
Pondelok - 0
DN
Utorok - 1
DN
Streda - 1
DN
Štvrtok - 0
DN
Piatok - 1
DN
Sobota - 2
DN
Nedeľa - 0
DN

Označené dopravnými
značkami
(áno/nie)

Časové rozmedzie
04-06 hod. – 1 DN
12-14 hod. – 3 DN
18-20 hod. – 1 DN

nie

Nehodový úsek v letnom období PJP (01.10.2018 – 31.03.2019) okr. Žiar nad Hronom
Najväčší počet dopravných
nehôd

Okres Žiar nad Hronom, extravilán Jalná
Cesta

Rýchlostná
cestaR1
km 130,500 –
131,600
(1100m)

Popis úseku/miesta
Jedná sa o voľný úsek
rýchlostnej cesty R1
v smere staničenia Žiar
nad Hronom – Zvolen
v PJP, ktorý začína za
trvalým
dopravným
značením B 31a (110
km/h)a E 9 (Za dažďa)
v pravotočivom oblúku
rýchlostnej cesty R1,
ktorý
následne
prechádza
do
ľavotočivého
oblúka
a končí
v miernom
stúpaní
pozdĺžneho
sklonu pravotočivého
oblúka pred mostným
objektom ev. č. R1149. Cesta je smerovo
rozdelená,
so
stredovým
deliacim
pásom. Každý pás má
dva pruhy o šírke 3,5
m.

Dopravná nehodovosť
Počet nehôd

- 11

Usmrtených osôb
–0
Ťažko zranené osoby – 1
Ľahko zranené osoby – 1
Najčastejšie príčiny DN:
Nedovolená rýchlosť jazdy
Porušenie povinnosti vodiča
Vplyv prevádzky

- 8 DN
- 2 DN
- 1 DN

Foto
č. 13-18

Deň
v týždni
Pondelok -0
DN
Utorok -0
DN
Streda -1
DN
Štvrtok -1
DN
Piatok – 4
DN
Sobota -2
DN
Nedeľa -3
DN

Označené dopravnými
značkami
(áno/nie)

Časové rozmedzie
08-10 hod. – 4 DN
14-16 hod. – 2 DN
16-18 hod. – 2 DN
20-22 hod. – 2 DN
22-24 hod. – 1 DN

nie

