se stará o dálnice, silnice pro motorová vozidla a silnice I. tříd
(3 + 5 + 128 = 136 míst), následují jednotlivé krajské správy
a údržby silnic, které se starají o silnice II. a III. tříd (82 + 51 = 133
míst). 82 míst je pod správou měst a obcí, na jejichž území se
místa nacházejí. Jedná se např. o rizikové přechody pro chodce
či úseky komunikací, kde chybí chodníkové plochy nebo
křižovatky, kdy jedna nebo více větví křižovatky je místní nebo
účelovou komunikací. Od 4 ročníku Dopravních konferencí
pak bylo představení 17 rizikových železničních přejezdů a 3
podjezdů, kde správu železniční tratě řeší Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC). Rizikové křižovatky, u nichž se střetávají
různé typy komunikací, jsou v grafu započteny k jednotlivým
typům komunikací, které se na nich stýkají. Obdobně to platí
i pro železniční přejezdy.
Všechny získané informace k rizikovým místům jsou zveřejněny
na webových stránkách Dopravní konference s BESIPEM &
FZŠ dopravnikonference.com, kde je přehledná mapa všech
představených rizikových míst. Informace k místům se průběžně
aktualizují tak, jak se vývoj míst vyvíjí a jak je dotčené orgány
pořadatelům Dopravních konferencí předávají. Do výběru
dalších rizikových míst, která budou na Dopravních konferencích
představena v budoucnu, chtějí pořadatelé Dopravních
konferencí zapojit i širší veřejnost přes mobilní aplikaci stránky
Dopravní konference dopravnikonference.com

Z uvedeného počtu následků na zdraví osob se dle údajů Centra
dopravního výzkumu v. v. i. dá lehce vypočítat „ekonomická
ztráta“ z nehodovosti na rizikových místech. Tato „ekonomická
ztráta“ na 273 místech z Dopravních konferencí činí přes
9,6 miliard Kč! Tuto částku samozřejmě realizacemi opatření
na rizikových místech již neušetříme. Pokud místa ale řešena
nebudou, bude na nich pravděpodobně obdobná nehodovost
i v následujících letech, u této nehodovosti se již můžeme
bavit o uspořené finanční částce. Ta se ale bohužel nedá
konkrétně vyčíslit. V tomto případě je ale finanční částka méně
podstatná, protože daleko podstatnější jsou zachráněné lidské
životy a minimalizace těžkých a lehkých zranění způsobených
dopravními nehodami.
Zmíněné dopravní nehody se samozřejmě nestaly jen vinou
nebezpečné dopravní infrastruktury, ale byly způsobeny
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a ovlivněny více faktory např. chováním řidičů, či jiných
účastníků silničního provozu. Můžeme ale říci, že na rizikových
místech z Dopravních konferencí je nebezpečnost dopravní
infrastruktury velmi vysoká a samotná infrastruktura nehodovost
na těchto místech zcela jistě velmi významně ovlivňuje. Proto je
nutné tuto dopravní infrastrukturu řešit.

Přes ikonku „Plus“, která je umístěná v levém dolním rohu
a vyplněním jednoduchého formuláře upozornit pořadatele
na nové rizikové místo. Navržená místa vyhodnotí auditor
bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR a z nich vybere místa,
která se na Dopravních konferencích představí.
Je třeba také zmínit, proč vlastně riziková místa z našich
komunikací na konferencích představujeme a snažíme se je
řešit. Je to z důvodu, že se na většině představených míst stávaly
nebo stávají těžké dopravní nehody s vážnými následky na
zdraví osob. Je proto nutné vážné následky dopravních nehod
neustále systematicky snižovat, k čemuž napomáhá i řešení
rizikových míst na Dopravních konferencích. Pokud bychom
vyřešením, byť jen jednoho, rizikového místa z Dopravních
konferencí zachránili jen jeden zmařený lidský život, má určitě
smysl riziková místa na Dopravních konferencích stále řešit.
Konkrétně tedy na 273 představených místech z Dopravních
konferencí se v minulosti stalo nejméně 5 698 dopravních
nehod evidovaných Policií ČR s následky 157 usmrcených
osob, 427 těžce zraněných osob a 3 209 lehce zraněných
osob. Záměrně uvádíme, že se na místech stalo „nejméně“ 5 250
dopravních nehod. Tento počet nehod je evidován vždy zhruba
5 let zpětně od představení místa na Dopravní konferenci.
Samozřejmě se s velkou pravděpodobností dopravní nehody
stávaly a stávají na místech i po představení na Dopravní
konferenci, ale tyto nehody již ve statistice započteny nejsou.

A proč již není vyřešeno více rizikových míst z Dopravních
konferencí? Je to hlavně z důvodu, že samotná příprava
opatření na rizikových místech je časově náročná. Většinou
příprava opatření začíná tím, že správce komunikace nechá
k místu zpracovat bezpečnostní inspekci, kterou musí zpracovat
bezpečnostní auditor. Bezpečnostní inspekce poukáže na
rizika v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která by se
u místa měla řešit. V další fázi řešení místa se zpracovávají buď
dopravní studie, ze kterých většinou vzejde několik možných
variant řešení (správce a další dotčené orgány pak pro další
zpracování vyberou variantu nejvíce vyhovující), nebo se již
rovnou přistoupí ke zpracování projektových dokumentací
k územnímu řízení, stavebnímu povolení a realizaci stavby. Ve
zpracování projektových dokumentací je samozřejmě schován
poměrně časově náročný inženýring, při kterém se ke stavbě
zajišťují vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí, řeší se
většinou složité majetkoprávní vypořádání ke stavbou dotčeným
pozemkům nebo se např. řeší i často mediálně zmiňované
posudky EIA – vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Obecně
můžeme říci, že kvalitní zpracování všech stupňů projektových
dokumentací projektantem u méně náročnějších staveb trvá
minimálně jeden rok. U náročnějších staveb je to pak i mnohem
déle. Jakmile se příprava opatření na rizikovém místě posune
do stadia, kdy stavební úřad vydá stavební povolení, tak správce
komunikace většinou vypisuje výběrové řízení na zhotovitele
stavby a následně zhotovitele stavby vybere. Teprve pak může
vybraný zhotovitel stavbu realizace opatření na rizikovém místě
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zahájit. Je jasné, že i samotná výstavba opatření na rizikovém
místě zabere mnoho času. Správce komunikace musí navíc
zajistit i celkové financování stavby, což se často řeší z různých
fondů a operačních programů, např. ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) nebo z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a jiných. Zajištění financování je
také časově náročné.
Z těchto důvodů se může zdát, že se opatření na rizikových
místech připravují pomalu. Důležité ale je, že i když je proces
přípravy opatření velmi zdlouhavý, že se příprava opatření
na rizikových místech pomalu přesouvá směrem k realizaci.
A stále také platí, že se při řešení rizikových míst na
komunikacích již nesmíme zaměřit pouze na krátkodobé
řešení nízkonákladovým opatřením, které je sice rychle
realizovatelné, ale v mnoha případech ne příliš efektivní.
Pokud chceme mít v ČR opravdu bezpečnou dopravní
infrastrukturu, musíme se především zaměřit na řešení
rizikových míst ze střednědobého a dlouhodobého
hlediska, tedy na celkovou stavební úpravu míst, která
se z výše uvedených důvodů nedá realizovat ze dne na
den. Pokud však realizace opatření probíhají pomalu, je nutné,
aby se nejdříve našlo krátkodobé a částečné řešení rizikovosti
místa, již zmíněným nízkonákladovým opatřením např. instalací
dopravního značení apod. a současně se připravovala i realizace
opatření ze střednědobého a dlouhodobého hlediska, tedy
stavební úprava. Realizace opatření na rizikových místech
nesmí skončit jen rychlým nízkonákladovým opatřením!
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Za realizace opatření na rizikových místech jsou samozřejmě
zodpovědní správci komunikací. Nicméně ti ke své práci
potřebují vstřícnou součinnost dalších orgánů, bez kterých
by se realizace opatření jen těžko uskutečnila, především
tedy Policie ČR, Silničních správních úřadů, Odborů krajských
úřadů (např. Odborů životního prostředí) a v některých
případech např. i Památkových úřadů, neboť některá místa
leží i v památkově chráněných zónách. Proto je velmi důležité,
aby si i tyto instituce uvědomovaly nebezpečí rizikových míst
a snažily se i svým přispěním o to, aby se realizace opatření na
rizikových místech podařila správcům komunikací uskutečnit.
Je nezbytné, aby tyto instituce spolupracovaly a mezi sebou
vzájemně komunikovaly. K tomu napomáhají Dopravní
konference, na kterých se instituce sejdou, riziková místa
prodiskutují a dohodnou další postup řešení.
Všichni si hlavně musíme uvědomit, že nehodovost na našich
komunikacích je celospolečenským problémem a je nutné
ji řešit. Stále jsme, co se týká nehodovosti na komunikacích
jedním z nejhorších států v Evropské unii a je na nás všech,
aby se to změnilo. Přispějte i Vy svou měrou ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu třeba i jen svým chováním
na komunikacích, protože i chování účastníků silničního
provozu souvisí s bezpečností na komunikacích!
Ing. Martin Kostelenec
koordinátor Dopravních konferencí
RSE Project s.r.o.

RIZIKOVÁ MÍSTA, U NICHŽ SE OPATŘENÍ PODAŘILO REALIZOVAT V ROCE 2019

Frýdek-Místek - křižovatka na silnici I/56 –
Moravskoslezský kraj
Proběhla instalace SSZ a přechodu pro chodce.

Úsek silnice I/11 u Jablonného nad Orlicí – Pardubický kraj
Položen nový koberec, realizace SDZ „Zákaz předjíždění“, VDZ
v plastu, proběhla instalace motosvodidel a osazení svodidel
reflexními pásky.

Přechod na ul. Jablunkovské v Třinci – Moravskoslezský kraj
Bylo provedeno nasvětlení přechodu, došlo k instalaci
dopravního značení již s retro-reflexním podkladem, na silnici
byla vyznačena „Opticko-psychologická brzda“, došlo
k posunutí zastávky BUS.

Křižovatka silnic I/11 a II/323 u Roudnice –
Královéhradecký kraj
Proběhlo osazení SDZ do retroreflexe, umístění VDZ s nápisem
„STOP“ na vedlejší komunikace, provedeno odstranění
vegetace, došlo k výměně povrchu a umístění VDZ a SDZ
„Zákaz předjíždění“.

Křižovatka silnic I/46 a III/4468 u Štarnova – Olomoucký kraj
Snížení rychlosti v obou směrech na 70 km/h, před křížením
komunikací provedena instalace BPU v červenému nástřiku na
vozovku. Jedná se o dočasné opatření na 3 roky, poté se bude
vyhodnocovat účinnost tohoto opatření.

Železniční přejezd P3540 ve Šluknově – Ústecký kraj
Byla provedena instalace nového SZZ se závorami.

Úsek silnice I/35 Litomyšl - Gajer – Pardubický kraj
Realizováno VDZ „Bezpečný odstup“, položen nový
mikrokoberec, za výjezdu z Litomyšle úprava DZ „Zákaz
předjíždění“. Další opatření vzhledem k přípravě D35? ->
rozšíření komunikace nereálné.

Směrový oblouk na I/27 u Strojetic – Ústecký kraj
Doplnění zádržných systémů, provedena BPU, výměna
asfaltového krytu.
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Úsek silnice II/257 nedaleko Žichova – Ústecký kraj
Došlo ke snížení rychlosti, provedeno SDZ do retroreflexe,
umístění Z3 v retroreflexi, provedena BPU.

Křižovatka na silnici I/3 u obce Chotoviny – Jihočeský
kraj
Proběhla úprava křižovatky pomocí VDZ a SDZ a také instalace
baliset.

Směrové oblouky na silnici I/64 u Hazlova – Karlovarský
kraj
Provedeno položení BPÚ, instalace PDZ (říjen 2018),instalace
meteohlásky. Přeložka komunikace již ve fázi PD DUR.

Úsek silnice II/605 u Ejpovic – Plzeňský kraj
Provedeno VDZ , instalace směrových sloupků byl položen
mikrokoberec s BPU, uvažuje se o snížení rychlosti na 70 km/h.

Úsek na dálnici D6 u Nového Sedla – Karlovarský kraj
Došlo k umístění SDZ doporučené rychlosti a A1b „Zatáčka
vlevo“, v měsíci červnu budou výsledky měření PVV a poté
bude provedeno další opatření pokud bude potřeba.

Křižovatka silnic I/22 a III/0222a u Koutu – Plzeňský kraj
Bylo provedeno rozšíření křižovatky o odbočovací pruhy
a nakolmení křižovatky.

Křižovatka ulic Pekárenská a Jírovcova v Č. Budějovicích
– Jihočeský kraj
Proběhla přestavba na světelně řízenou křižovatku.

Směrové oblouky na I/21 u Plané – Plzeňský kraj
Provedená protismyková úprava komunikace, došlo
k zahuštění směrových sloupků bylo obnoveno VDZ.
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Směrový oblouk - exit 73 Černice – Plzeňský kraj
Byl zde položen nový mikrokoberec s BPU a došlo ke zvětšení
SDZ Z3.

Křižovatka silnic II/129 a II/347 a MK v Humpolci –
Kraj Vysočina
Probíhá realizace stavby okružní křižovatky, dokončení říjen
2019.

Úsek silnice I/54 Vlkoš - Vracov – Jihomoravský kraj
Proběhlo v roce 2018 položení mikrokoberce, došlo k úpravě
propustků s nakolmením čela a byla provedena prořezávka
zeleně.

Křižovatka silnic II/360 a II/351 v Třebíči – Kraj Vysočina
Probíhá realizace stavby SSZ.

Železniční přejezd P4761 na silnici II/292 v Horní Sytové
– Liberecký kraj
V roce 2018 provedeno VDZ včetně optické brzdy a nahrazeno
stávající SDZ novým s reflexním podkladem.

Úsek silnice II/406 u Kostelce – Kraj Vysočina
V úseku byla snížená rychlost na 60 km/h, doplněno osazení
2 ks. doprávního značení IP22 s textem " Úsek častých
dopravních nehod" doplněný o délku úseku 2 km. Bylo
provedeno osazení dopravního značení IP22 a vodící tabule
Z3, upravená přednost při stoupání od Kostelce.

Oblouk na silnici I/15 u obce Stvolínky – Liberecký kraj
Povrch vozovky opatřen mikrokobercem, doplněno SDZ Z3
a IP5 doporučená rychlost 70 km/h provedeno VDZ.

Úsek silnice II/523 Větrný Jeníkov – Bílý Kámen – Kraj
Vysočina
V úseku byla provedena instalace svodidel a SDZ Z3.
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Směrový oblouk na I/19 u Radňovic – Kraj Vysočina
Bylo provedeno doplnění SDZ Z3 v retroreflexi, SDZ
A1”zatáčka”, A8 „nebezpečí smyku” a IP5 „doporučení rychlost
50 km/h”. Došlo k proměření protismykových vlastností.

Křižovatka ulic Macešková a Topolová, Praha 10 Záběhlice – Hl. město Praha
2019 – Proběhla stavební úprava celé křižovatky, byly
vybudovány ostrůvky na přechodu pro chodce.

Větev mimoúrovňové křižovatky D0 a D6 - Řepy –
Středočeský kraj
2017 – Instalace SDZ k omezení rychlosti. 2018 – Došlo
k výměně povrchu, provedeno nové VDZ

Křižovatka ulic Ocelářská a K.Konrada – Hl. město Praha
2019 – Proběhla úprava režimu křižovatky přednosti v jízdě
pomocí VDZ a SDZ.

Křižovatka silnic I/4, III/0046-a u Mýšlovic –
Středočeský kraj
2018 – Došlo k výměně povrchu, provedeno zvýraznění VDZ
a SDZ

Přechod pro chodce na ulici Resslova, Praha 2 –
Nové Město – Hl. město Praha
2018 – Došlo k úpravě průjezdu vozidel pomocí VDZ. Uvažuje
o novém přechodu na Karlově náměstí, čímž by v této situaci
mohlo dojít ke zrušení rizikového přechodu.

Přechod pro chodce, Klárov, Praha 1 – Malá Strana –
Hl. město Praha
2018 – Proběhly úpravy zúžením, byly vloženy cityblocky.
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VE VĚTŠINĚ KRAJŮ LONI KLESL POČET OBĚTÍ
NEHOD, STRATEGII BESIP SPLNILY DVA KRAJE
Mgr. Tomáš Neřold M.A. Vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy
Ve většině krajů se loni oproti roku 2018 snížil počet
obětí dopravních nehod. Cíle stanovené Národní strategií
bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) splnily
dva ze čtrnácti krajů. Historicky nejméně obětí bylo
loni mezi chodci a cyklisty. Také počet obětí i těžkých
zranění zaviněných mladými řidiči klesl loni na historické
minimum. Negativní meziroční vývoj byl naopak
zaznamenán v oblasti usmrcených vinou nesprávného
předjíždění, nákladních automobilů a nedání přednosti
v jízdě. Podrobnou analýzu plnění strategie bezpečnosti
silničního provozu v loňském roce dnes zveřejnil BESIP na
svých internetových stránkách.
V roce 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních
komunikacích v ČR usmrceno celkem 547 a těžce zraněno 2
110 osob. NSBSP stanovila, že počet obětí neměl být loni vyšší
než 362 a těžce zraněných 2 222. Zatímco počet usmrcených
výrazně předpoklady překonal, u těžce zraněných osob byla
díky historicky rekordně nízkému počtu národní strategie
splněna.

JAK SI VEDLY JEDNOTLIVÉ KRAJE?
Zlínský a Karlovarský kraj cíle NSBSP v oblasti usmrcených
i těžce zraněných splnily, historická minima v obou
oblastech pak byla evidována ve Zlínském a Libereckém
kraji. „Prodlouženou rukou BESIP v regionech jsou krajští
koordinátoři. Jejich každodenní systematická práce nespočívá
jen v pořádání a účasti na preventivních akcích, důležitou práci
odvádějí také v propojení a koordinaci všech subjektů, které
se v krajích bezpečností na silnicích zabývají. Pro další rok je
potřeba pokračovat v této činnosti a zaměřit se na oblasti,
které nejvíce přispívají k rizikovým situacím na našich silnicích.
Například agresivní jízdu, ignorování bezpečnostních pásů,
nepozornost řidičů či srážky se stromy.“, říká vedoucí BESIP
Mgr. Tomáš Neřold M.A. O tom, na jaké aktivity se bude BESIP
zaměřovat jsme informovali v minulém týdnu zde.

I tak je ovšem stále co zlepšovat – třetinový podíl usmrcených
motocyklistů (pozn. v rámci ČR: 14 %), nepřiměřená rychlost se pak
podílela na 58 % všech usmrcených osobách (pozn. v rámci ČR: 36
%) a třetinový podíl nesprávného předjíždění jsou z pohledu dílčích
cílů NSBSP v tomto kraji stále vysoké.“

V uplynulém roce bylo na silnicích ve Zlínském kraji usmrceno
19 a těžce zraněno 120 osob. Zlínský kraj si v návaznosti na
NSBSP nechal zpracovat krajskou strategii, následně byla
zřízena pozice manažera BESIP Zlínského kraje Ing.
Martina Štětkáře, který pomáhá obcím směřovat k realizaci
dopravně-bezpečnostních opatření vedoucích ke snížení
nehodovosti, resp. jejich následků. Krajský úřad Zlínského
kraje pravidelně pořádá konferenci pro obce k vyhodnocení
plnění strategie za daný rok a konferenci „AKTIVNĚ
S BESIPEM“, na které jsou mj. obce seznámeny s dotačními tituly
na bezpečnost silničního provozu a také o přínosech tvorby
místních strategií. „Pilotní místní strategii v rámci uvedeného kraje
má přijatou město Otrokovice, aktuálně máme v rozpracovaném
stavu strategie pro města Valašské Meziříčí, Kroměříž a Vizovice,“
říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu,
v. v. i., a dodává: „Díky aktivnímu přístupu k bezpečnosti silničního
provozu se ve Zlínském kraji úspěšně daří naplňovat stanovené
cíle v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V rámci uvedeného
kraje lze sledovat jednoznačně pozitivní trend, kdy v posledních 4
letech každoročně dochází k postupnému snižování počtu fatalit.

Karlovarský kraj byl druhým (a zároveň posledním) krajem, kde
NSBSP v uplynulém roce byla splněna, usmrceno bylo 13 a těžce
zraněno 60 osob. Historicky se nejedná o nejnižší hodnoty –
v roce 2013 bylo usmrceno 13 osob a v roce 2015 těžce zraněno
53 osob. Problémem byl v rámci Karlovarského kraje
v uplynulém roce alkohol a jiné návykové látky, v jejichž
důsledku byly usmrceny 4 osoby a dalších 12 osob bylo
těžce zraněno (20% podíl), za pozitivum lze označit relativně
nízký počet závažných nehod zaviněných mladými řidiči.
Bezpečnost v dopravě je dlouhodobě jednou z hlavních
priorit Karlovarského kraje. Všechny subjekty, které se
touto problematikou zabývají, PČR, ŘSD, Karlovarský kraj,
BESIP, městské policie, Asociace Záchranný kruh, města a obce
a další, velmi úzce spolupracují a koordinují své aktivity
a postupují tak jednotně. V průběhu let probíhala celá
řada dopravněbezpečnostních akcí, preventivních akcí atd.
Nemalé prostředky jsou každoročně vynakládány na dopravní
infrastrukturu v rámci nejrůznějších bezpečnostních opatření.
Karlovarský kraj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy také
každý rok vynakládá velké prostředky na rozvoj dětských
dopravních hřišť a výuku dopravní výchovy. Důležitý vliv má
také simulační areál Světa záchranářů v Karlových Varech, který
ročně proškolí desetitisíce dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti
v dopravě. Díky moderním zážitkovým a simulačním aktivitám
se tak již několik let daří ovlivňovat postoje a chování širokého
spektra účastníků silničního provozu.
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Historická minima jak v oblasti usmrcených (12), tak těžce
zraněných osob (76) byla evidována v uplynulém roce
v Libereckém kraji. V případě usmrcených osob nebyla NSBSP
splněna jen velmi těsně (předpoklad: max. 11 usmrcených
osob), v případě osob těžce zraněných, pak ke splnění došlo.
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Pardubický
Liberecký
Karlovarský
Česká republika

31 20
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44 28
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18 48
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BEZPEČNOST NA SILNICÍCH: PRÁVO A ZODPOVĚDNOST KAŽDÉHO Z NÁS!
Ministerstvo dopravy Samostatné
oddělení BESIP
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 +420
225 131 070, posta@mdcr.cz, www.ibesip.cz

Za relativně velmi pozitivní lze označit vývoj v oblasti
usmrcených chodců během prvních 7 měsíců, kdy bylo
v důsledku usmrceno „jen“ 34 osob, v následujících 5
měsících pak dalších 59 (pozn. nejvíce za 4 roky, srpnových 11
usmrcených chodců bylo vůbec nejvíce od roku 2009). I přes
historicky nejnižší počty usmrcených (93) a těžce zraněných
(439) chodců nebyla NSBSP v této oblasti v uplynulém roce
splněna. Nejvíce chodců bylo usmrceno v Jihomoravském (13),
Moravskoslezském kraji (11) a na Vysočině (9), v Jihomoravském
kraji bylo evidováno také nejvíce těžce zraněných chodců (65,
tj. 29% podíl na všech těžce zraněných osobách v uvedeném
kraji). Na snížení závažných následků měla zásadní vliv situace
v hl. m. Praze, kde bylo meziročně usmrceno o 17 a těžce
zraněno o 43 méně chodců.

Vinou mladých řidičů bylo v uplynulém roce usmrceno
84 a těžce zraněno 272 osob, v obou případech se jedná
o historická minima a NSBSP tak byla v tomto ohledu
splněna. Zejména v oblasti těžce zraněných osob vinou
mladých řidičů došlo meziročně k dramatickému snížení (-107
osob, tj. 28 %; nejvyšší relativní pokles ze všech dílčích cílů
NSBSP). V Jihočeském, Středočeském a Moravskoslezském byl
podíl zaviněných nehod mladými řidiči ve srovnání s jinými kraji
nadprůměrný.
Negativní vývoj v oblasti usmrcených byl meziročně
zaznamenán u 3 z 11 dílčích cílů: nesprávné předjíždění,
nákladní automobily a nedání přednosti v jízdě. V oblasti těžce
zraněných pak byl meziročně evidován vyšší počet pouze
v důsledku vlivu alkoholu a jiných návykových látek.

NEHODOVÁ MÍSTA SE ZÁVAŽNÝMI NÁSLEDKY
NA ŽIVOTECH A ZDRAVÍ
Mapové podklady jsou implementovány z aplikace DOPRAVNÍ
NEHODY V ČR, předdefinovány byly příslušné filtry tak, aby
bylo na první pohled zřetelné, kde došlo v důsledku dopravních
nehod k usmrcením, resp. těžkým zraněním. Součástí detailů
nehod jsou desítky důležitých informací. Změnou územní
jednotky lze zobrazit detailněji uvedené nehody např. v rámci
konkrétního kraje.
Mapa zobrazuje usmrcené a těžce zraněné osoby
v důsledku dopravních nehod v ČR v roce 2019.
„V následujícím období budeme ve spolupráci s odpovědnými
subjekty zpracovávat Informaci o plnění NSBSP za rok 2019.
Součástí bude evropské srovnání, podrobné vyhodnocení
strategických cílů jak na národní, tak krajské úrovni a také
jednotlivých dílčích cílů. Implementovány budou poznatky
z hloubkové analýzy dopravních nehod, nepřímých ukazatelů
bezpečnosti silničního provozu a také z oblasti ekonomických ztrát
z dopravních nehod. Stěžejní oblastí pak bude vyhodnocení plnění
Akčního programu odpovědnými subjekty. Tyto informace budou
využity mj. při přípravě Strategie BESIP 20212030. Základní
analytická část Informace o plnění NSBSP v roce 2019 je k dispozici
ve statistikách na iBESIP.cz,“ dodává Tomáš Neřold.

V uplynulých 4 letech byla NSBSP v oblasti usmrcených
cyklistů vždy splněna. V roce 2019 bylo v důsledku
dopravních nehod usmrceno 36 a těžce zraněno 309 cyklistů
– v obou případech se jedná historicky o nejnižší počty, přesto
se však opět nepodařilo v oblasti těžce zraněných cyklistů splnit
předpoklady vytýčené NSBSP. Řada z těchto následků byla zcela
nepochybně zbytečná, pokud by cyklisté použili přílbu. Jen
v roce 2019 celých 78 % usmrcených, a 64 % zraněných cyklistů
přílbu nemělo. Přitom výzkumný projekt prokázal, že 37 %
cyklistů by dopravní nehody mohlo přežít, pokud by ji použili.

[1] NSBSP 2011-2020 (leden-prosinec 2019) https://www.ibesip.cz/Statistiky/
Statistiky-nehodovosti-v-Ceskerepublice/Dopravni-nehodovost-v-roce-2019
[2] Bíl, M., Dobiáš, M., Andrášik, R., Bílová, M., Hejna, P., 2018. Cycling Fatalities:
When A Helmet is Useless and when it Might Save Your Life. Safety Science
105C, 71–76
Fotografie: Zlínský kraj
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GOOD JOURNEY INNOVATIONS

VÁŽENÍ ZA JÍZDY

ŘÍZENÍ DOPRAVY

PARKOVACÍ SYSTÉMY

SILNIČNÍ METEOROLOGIE

DETEKCE PŘESTUPKŮ

DETEKCE DOPRAVY

25 LET
CHYTRÉ
DOPRAVY
Jsme to my, kdo z obyčejných měst
dělá chytrá města. Staráme se o to,
aby průjezd byl rychlejší a dobře se
parkovalo. Aby přetížené kamiony
neničily dálnice a ty mohly sloužit
k plynulé a komfortní jízdě. A byly
sjízdné za každého počasí. Sledujeme
dopravu a řídíme ji. Tady i ve světě.

www.cross-traffic.com
DOPRAVNÍ KONFERENCE S BESIPEM & FZŠ

TECHNOLOGIE PRO BEZPEČNÉ CESTY
POCHÁZÍ ZE ZLÍNA
CROSS Zlín, Tomáš Juřík
Hledají-li kraje řešení pro bezpečnější přechody,
efektivnější údržbu silnic, vážení vozidel za jízdy, snadné
parkování nebo třeba statistiky v dopravě, podává
jim firma CROSS pomocnou ruku ze Zlína. Řešení jsou
stavěna na míru pro kraje, obce i města, hlavními kritérii
je však spolehlivost, snadná instalace i ovládání a špičkové
technologie.
„Začínali jsme v roce 1994 prvním řadičem světelné signalizace
smontovaným u nás v kuchyni,“ říká Tomáš Juřík, zakladatel
společnosti CROSS. „Dnes pracujeme na projektech po celém
světě, řešili jsme vážení za jízdy u přístavu v Benátkách, pomáhali
jsme s řízením dopravy při olympiádě v Soči, naše meteostanice
pomáhají udržovat silnice bezpečné v Rusku i v Gruzii.“ Zlínská
firma CROSS je rodinným holdingem, kde se pečlivě dbá
na spolehlivou zákaznickou podporu, ve Zlíně sedí vlastní
vývojové oddělení i výroba. „Obcím, městům a krajům
pomáháme řešit všechno, co je v dopravě pálí,“ dodává Tomáš
Juřík. „Začínáme u bezpečných přechodů s kvalitním osvětlením
a dobře načasovanými semafory, pokračujeme přes meteostanice,
software pro dispečery, parkoviště, senzory provážení za jízdy, až po
platformy, která propojují všechna řešení.“
VÁŽENÍ ZA JÍZDY POMÁHÁ SNIŽOVAT ZÁTĚŽ VOZOVKY
Ucpané dálnice i silnice, kamiony ve městech a přetížené
vozovky jsou bolavým místem řady krajů, měst a obcí. Řešení,
která dodává CROSS, pomáhají ulevit přetížené dopravě i lidem,
kteří mají kontrolu dopravy na starosti, navíc umí odhalit řidiče
kamionů, kteří zatěžují místní silnice, aby se vyhnuli mýtným
branám na dálnicích.
Systém vážení vozidel za jízdy pro klasifikaci dopravy a přímé
pokutování přetížených vozidel CROSS instaloval v roce 2017
na silnici I. třídy ve Velkém Meziříčí. Za jediný měsíc řešeným
úsekem projede 200 tisíc vozidel, z toho 20 tisíc nákladních
aut a kamionů. Pro silnici tato čísla znamenají obrovskou zátěž
a díky stanici WIM se podařilo počet přetížených kamionů
razantně snížit.

DOPRAVA V CHYTRÝCH MĚSTECH
Přestože má CROSS za sebou řadu drobných realizací, které
spočívaly v instalaci jediného řadiče světelné signalizace nebo
parkovacího automatu, jeho velkou devizou jsou komplexní
projekty chytrých měst, obcí a krajů. Takových, která díky
chytrým křižovatkám urychlují průjezd městem, snižují dopravní
zátěž, usnadňují parkování i kontrolu nad ním, pomáhají zrychlit
průjezd MHD nebo sanitek a zvyšují životní komfort obyvatel
i těch, kdo městem jen projíždí.
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Mezi největší projekty, jaké CROSS ve světě realizoval, patří
například turecký Izmir. Druhé největší turecké město CROSS
vybavil více než 3000 chytrými zařízeními – světelnou signalizací
na křižovatkách, parkovacími systémy, meteostanicemi,
dopravními detektory, informačními tabulemi i kamerovým
systémem odhalujícím špatné parkování na ulicích. I díky tomu
se Izmir zařadil mezi chytrá města, pomohl snížit emise nebo
zrychlit průjezd městem a v roce 2017 byl oceněn na summitu
chytrých měst v Koreji hlavní cenou.
BEZPEČNÉ PŘECHODY SNIŽUJÍ RYCHLOST VOZIDEL
A DÁVAJÍ LIDEM BEZPEČÍ
Jak zajistit vyšší bezpečnost těm, kdo denně přechází
frekventované silnice ve městech, v obcích nebo na
nepřehledných úsecích silnic? Řešením je bezpečný přechod,
který by měl splňovat hned několik kritérií. Přechod by měl být
kvalitně osvětlen, měl by být bezbariérový, označen svislým
značením a vybaven akustickými zařízeními pro nevidomé
i signalizačními tlačítky. Mimo to by však měl umět také
detekovat rychlost přijíždějícího vozidla, ovládat by ho měl
certifikovaný řadič světelné signalizace.
Přestože se může část těchto požadavků zdát přehnaná,
bezpečnost chodců i řidičů by měla v dopravě hrát vždy hlavní
roli. Ve chvíli, kdy se na nedostatečně vybaveném přechodu
přihodí nehoda, je pozdě začít přemýšlet o bezpečnějších
přechodech. Realizaci bezpečných přechodů má CROSS za
sebou například ve Stonavě na Karvinsku.
EFEKTIVNĚJŠÍ ZIMNÍ ÚDRŽBU A PŘEHLED O STAVU
VOZOVKY ZAJIŠŤUJÍ MODERNÍ METEOSTANICE
Ve snaze posunout zimní údržbu i bezpečnost vozovek k vyšší
efektivitě CROSS pracuje s nejmodernějšími technologiemi
také v oblasti silniční meteorologie. „Meteostanice, které
instalujeme, si poradí s detekcí stavu vozovky a měří řadu
dalších meteorologických údajů,“ říká Vladimír Kašík, produktový
manažer v oblasti telematiky firmy CROSS. „Vyvíjíme a dodáváme
hi-tech zařízení, která skenují stav vozovky v celé její šířce, mají
senzory pro vítr, sluneční svit, srážky i teplotu, pracují s předpověďmi,
a hlavně všechna data přehledně zobrazují v aplikacích pro
počítač nebo tablet. Kraje díky tomu mohou udělat zimní údržbu
efektivnější, včas varovat řidiče před potenciálními nebezpečími
a mít dokonalý přehled o tom, co se na vozovkách děje.“

Meteostanicemi je vybavena síť dálnic a silnic po celé České
republice. Data odtud tvoří páteř národního systému METIS
pro silniční meteorologii. Díky tomu jsou data dostupná
dispečerům, obcím, krajům i statistikům. „V letošním roce jsme
dodávali také špičkovou švédskou kameru 2DRoad,“ představuje
novinky Vladimír Kašík. „Zatímco běžné senzory snímají stav
vozovky v jediném bodě, pro kameru 2DRoad senzory snímají stav
na 4096 bodech po celé šíři vozovky.“
Jen v České republice monitorují meteostanice CROSS stav
vozovky na tisících kilometrech silnic a dálnic. Pomáhají však
udržovat silnice bezpečné i v Bulharsku, Moldavsku nebo ve
Švédsku.
PARKOVACÍ SYSTÉMY ZJEDNODUŠUJÍ ŽIVOT ŘIDIČŮM
I DISPEČERŮM
Aut je v ulicích čím dál víc, parkovací místa však nepřibývají
stejnou rychlostí. Jedním z řešení, jak optimalizovat parkování
v ulicích, na parkovištích, u nemocnic nebo nákupních center
jsou parkovací systémy CrossPark. Starají se nejen o navigaci na
volná parkovací místa, ale také o snadné placení v hotovosti
nebo kartou a nabízejí řadu další užitečných funkcí, jako
například nalezení vozidla podle RZ, což řidiči ocení hlavně na
rozsáhlých a frekventovaných parkovištích.
„Parkovací systémy dodáváme doslova po celém světě,“ říká
vedoucí Obchodního oddělení Michal Šteflíček. „Abych využil
příklad z domácího prostředí, můžu zmínit třeba naši realizaci
v Adršpachu. Městské parkovací plochy, které byly vstupní branou
do nádherného světa skalního města, byly přetížené, chyběla
podrobnější navigace řidičů, turisté ze zahraničí parkoviště často
využívali namísto kempu. Nainstalovali jsme proto nejen závorový
parkovací systém, ale také platební automaty, světelné navigační
tabule a pomohli odklonit dopravu ve chvílích, kdy je parkoviště
zaplněno.“
Stejně jako u ostatních řešení vybavil CROSS parkovací systémy
přehledným softwarem pro dispečery nebo strážníky. Mají tak
nejen přehled o volných parkovacích místech nebo zaplnění
ploch, ale také o překročení doby parkování či o vjezdu do
vyhrazených zón center měst nebo rezidenčních čtvrtí.

BUDOUCNOST DOPRAVY LEŽÍ V DATECH
Oblast, která se v dopravě začíná probouzet, jsou data
z chytrých zařízení, která spolu vzájemně komunikují. Díky nim
jsou systémy CROSS schopny měřit velice přesně dojezdové
časy, optimálně nastavovat křižovatky nebo včas varovat před
nebezpečím. Takzvané kooperativní technologie nyní CROSS
testuje na dvou brněnských projektech, které učí semafory
„mluvit“ s auty a okolní infrastrukturou. Jedná se o jedinečný
projekt v rámci celé Evropy, který je předstupněm pro komplexní
využití chytrých dat v dopravě.
Na principu kooperativních technologií je mimochodem
založena i doprava ve Zlíně, kde CROSS sídlí. Propojením dat
z palubních počítačů vozidel a řadičů semaforů vzniká jedinečný
systém, který preferuje vozidla MHD nebo IZS, optimalizuje
čas průjezdu křižovatkou a „přemýšlí“ o dokonalém nastavení
celého systému městské dopravy.
STÁLE VÍCE KRAJŮ SAHÁ PO CHYTRÝCH ŘEŠENÍCH
Přinést svým obyvatelům bezpečnější silnice a snížit stres
z parkování nebo průjezdu městem je v oblasti dopravy velkým
úkolem pro města a obce. Díky CROSSu si však komplexní řešení
mohou dovolit jak malé obce, tak velká města nebo kraje, která
přemýšlí o rozsáhlých projektech nebo koncepcích dopravy.
CROSS Zlín vám pomůže v oblasti:
• řízení dopravy ve městech a obcích,
• sčítání, klasifikaci dopravy a vážení za jízdy,
• silniční meteorologie,
• parkování,
• detekce dopravních přestupků,
• chytrých měst.
„Dopravou něčeho nebo někoho někam trávíme spoustu času.
Jezdíme do práce, na dovolenou, na nákupy, firmy převáží zboží,
cestujeme. Tam, kde mohou úlohu člověka v dopravě převzít chytré
systémy, které ji dělají bezpečnější a plynulejší, dovolme jim to. Díky
tomu budeme mít víc času na věci, kterým se chceme věnovat,“
shrnuje poslání CROSS Tomáš Juřík.
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TRÁPÍ VÁS RIZIKOVÁ MÍSTA NA ÚZEMÍ VAŠÍ OBCE A CHTĚLI BYSTE SNÍŽIT
NEHODOVOST? VHODNÝM ŘEŠENÍM JE ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍ STRATEGIE BESIP
Ing. Ondřej Valach, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Alena Vyskočilová, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Základním předpokladem pro řešení nehodových lokalit na území města je navrhnout systematické řešení, které
bude provázané s aktuální Národní a krajskou strategií BESIP a bude reflektovat místní a rozvojové podmínky. Místní
Strategie BESIP rovněž pomáhá městům koordinovat řešení nehodových lokalit i s ostatními správci komunikací.
Úvod
Místní strategie bezpečnosti silničního provozu je dokumentem, který zastřešuje bezpečnost silničního provozu na nejnižší úrovni
řízení (obce, města) a pomáhá tak naplňovat jak národní cíle současné Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 20112020 (dále jen NSBSP), tak i v případě zpracované krajské strategie, vytyčené cíle kraje. Je velmi účinným a pružným nástrojem,
který umožňuje důslednou aplikací národní politiky bezpečnosti silničního provozu až na nejnižší samosprávné celky s využitelností
a zapojením i pro ostatní zainteresované veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti dopravy a přepravy, které se do plnění
NSBSP v současnosti přímo nezapojují. Města vypracováním místní Strategie BESIP reagují na tragickou skutečnost, že z celkového
počtu 100 tis. registrovaných nehod za rok se jich 70 % stane v obcích, z celkového počtu 500 usmrcených osob na pozemních
komunikacích za rok je právě 32 % usmrceno v obcích.

Nosnou myšlenkou místních strategií je „Vize 0“ – filozofické
vyjádření myšlenky, že žádná dopravní nehoda s vážnými
následky není z etického hlediska přijatelná. Tvorba
a implementace místních strategií je odpovědnou reakcí na
tragickou skutečnost dopravních nehod ve městech, kde
každoročně v průměru umírá 205 osob (z toho 40 % chodců)
a vyjadřuje záměr na zásadní minimalizaci dopravní nehodovosti
na území měst s akcentem na konkrétní kroky k ochraně zdraví
a životů občanů.
Místní strategie BESIP pro města jsou tvořeny analytickou,
strategickou a návrhovou částí. Návrhová část obsahuje Akční
program, který definuje v oblastech komunikace, účastníka,
vozidla a podpůrných opatření dílčích aktivit. Součástí Akčního
programu strategie BESIP je i kvantifikace a odhad finanční
náročnosti opatření k realizaci.
Analytická část obsahuje souhrnné charakteristiky dopravy ve
městě, jeho bezprostředním okolí i širších vazbách. Stěžejní částí
je i analýza nehodovosti a jejího vývoje v silničním provozu za
posledních 5 let vč. provedení definice shluků na území města
prostřednictvím metody KDE+, která umožňuje objektivně
stanovit, které ze shluků dopravních nehod jsou významné
s vysokým podílem nehod. Nedílnou součástí je výpočet
ekonomických ztrát způsobených nehodovostí, zhodnocení
dosud realizovaných a připravovaných strategických
dokumentů města s dopadem na zvýšení bezpečnosti
a stanovení klíčových ukazatelů v souladu s připravovanou
novou Strategií BESIP 2021–2030.
V rámci posouzení nehodovosti jsou vytipovány shluky
dopravních nehod, které jsou následně projednány se
zainteresovanými subjekty (správci místních komunikací, I., II.
a III. třídy, krajským úřadem, PČR, městskou policií a zástupci
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města vč. Komise BESIP) a dále jsou vytipovány další vhodné
lokality k posouzení. Kromě přímých ukazatelů bezpečnosti
(následky dopravních nehod) je v rámci sledování účinnosti
strategie a změn v celkových podmínkách silniční dopravy
důležité sledovat i nepřímé ukazatele bezpečnosti (rychlost
vozidel, poutání bezpečnostními pásy, svícení, užívání
mobilního zařízení, používání bezpečnostních přileb, chování
dětí na přechodu pro chodce).

 Ukázka zpracování interaktivní mapy dopravních nehod

Strategická část vychází z parametrů strategické plánu
rozvoje města, např. územní politika, ekonomický rozvoj,
zdraví, bezpečnost, ale i z Národní a krajské strategie BESIP. Má
stanovenou dlouhodobou vizi, která jednoznačně směruje
veškeré aktivity i jejich návaznosti a ve střednědobém
horizontu definuje postupné kroky – strategické cíle.

Střednědobým cílem místních
strategií měst je, že na území města
nezemře na následky dopravní
nehody žádný člověk a počet těžce
zraněných klesne na 50 %. V oblasti
dlouhodobého cíle by mělo dojít po
roce 2040 k důslednému naplňování
VIZE NULA i v těžkých následcích
nehod. Stanovení VIZE NULA
předpokládá vytvoření bezpečného
dopravního prostoru bezpečnými
dopravními prostředky a s účastníky
respektujícími pravidla silničního
provozu.
Přijetí VIZE NULA je společným zájmem vedení města,
všech subjektů v něm působících a všech jeho občanů
a je v souladu s mottem všech strategií „Bezpečnost na silnicích
– právo a zodpovědnost každého z nás“.
Návrhová část obsahuje Akční program, který je koncepčním
záměrem s konkrétním postupem jeho realizace vč. odhadu
finanční náročnosti v jednotlivých opatřeních a stanovení
roční předpokládané částky investované do opatření bezpečná
infrastruktura, účastník a vozidla.

Pro jaké města jsou strategie určeny a kdy je vhodnější si
vypracovat bezpečnostní inspekci?
Místní strategie bezpečnosti silničního provozu jsou
systémovým dokumentem, které se zabývají a řeší
problematiku bezpečnosti silniční dopravy v katastrálním
území města. Na základě analýzy shluků dopravních nehod
jsou identifikovány rizikové lokality a ve spolupráci se správci
sítě, PČR a v návaznosti na rozvojové záměry města je navržen
systematický a komplexní postup řešení nehodových lokalit
vč. provázanosti s krajskou a národní strategii bezpečnosti
silničního provozu. V případě, že se město požaduje zaměřit
pouze na konkrétní nehodovou lokalitu, je vhodné si zpracovat
bezpečnostní inspekci. Bezpečnostní inspekce posoudí
dopady stavebních, technických a provozních vlastností jedné
konkrétní lokality na bezpečnost silničního provozu.
Centrum dopravního výzkumu je zpracovatelem aktuálně
připravované Národní strategie BESIP
2021-2030, krajské strategie BESIP Zlínského kraje a první místní
strategie BESIP pro město Otrokovice. V současné době jsou
připravovány strategie pro města Kroměříž, Vizovice, Valašské
Meziříčí, Boskovice a Rajhrad.

Proč je strategie bezpečnosti silničního provozu pro
město a obec důležitá?
Každá dopravní nehoda se dotýká i občanů, kteří v daném
městě žijí. Město má k občanům mnohem blíže, než je tomu na
úrovni celostátní nebo krajské. Obce však mají menší pravomoc
ke komunikacím, které jsou vedeny jejich intravilánem.
Odpovídají a spravují pouze místní komunikace, ale mají blíže
ke komunikaci s občany, které mohou vhodným směřováním
vést k odpovědnému chování v dopravním prostředí. Občané
města se každodenně setkávají s problémy v dopravě a mohou
svými místními poznatky účinně napomoci odborníkům
k řešení rizikových míst. Místní strategie řeší problematiku
bezpečnosti na území města a navrhují optimální možnosti,
jak se postavit k problematice bezpečnosti na místní úrovni
a s ohledem na možnosti financování opatření z prostředků
obce a s případným přispěním z prostředků kraje, nebo dalších
zdrojů určených pro municipality.
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DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO POMOCNÍK
DOPRAVNÍHO INŽENÝRA
doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D., Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava
Dopravní modelování představuje v dopravním inženýrství i stavitelství účinnou pracovní metodu pro řešení i složitějších
dopravních problémů. Nejde však jen o simulaci dopravního provozu, ale jedná se o rozsáhlou škálu nástrojů od
jednoduchých až po komplexní nástroje, jež umožňují složité analýzy dopravních sítí. V dopravním projektování se jedná
například o prověřování alternativních návrhů, testování nových návrhů, nalezení a diagnostika problémových míst, návrhy
bezpečnostních opatření, environmentální posouzení atp. Výhodou dopravního modelování je možnost nahlédnout do
stávajícího systému bez jeho narušování, možnost opakování simulací dle potřeby, možnost relativně jednoduchých změn
vstupních údajů atp. Jednou z nevýhod může být např. požadavek na přesnost vstupních dat. I sebepřesnější dopravní
model s nepřesnými vstupními daty je bohužel nepoužitelný.
MIKROSIMULAČNÍ MODELOVÁNÍ
Existuje celá řada typů dopravních modelů a s tím související
velké množství specializovaných softwarů. V tomto článku
budou uvedeny ukázky závěrečných prací studentů Katedry
dopravního stavitelství, Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava, kteří
mj. využívali software PTV VISSIM. Jde o mikroskopický simulační
program pro modelování multimodálních dopravních systémů
a patří do softwarového balíku Vision Traffic Suite. PTV VISSIM
je mikroskopický, časově orientovaný a behaviorální simulační
nástroj pro modelování intravilánového i extravilánového
provozu, vč. chodců. Kromě individuální automobilové dopravy
simuluje PTV VISSIM také silniční a železniční veřejnou dopravu.
Dopravní proud je simulován za různých podmínek (parametry
jízdního pruhu, složení dopravního proudu, řízení dopravy
světelným signalizačním zařízením, záznamenávání vozidel
individuální a veřejné dopravy atp.). Vozidla se v dopravní síti
pohybují pomocí modelu dopravních proudů. Na rozdíl od
jednodušších modelů, ve kterých je poskytována převážně
konstantní rychlost, PTV VISSIM používá psychofyzikální model
vnímání vyvinutý Wiedemannem již v 70. letech minulého
století. Základní koncept tohoto modelu spočívá v tom, že řidič
rychlejšího vozidla začne zpomalovat, když dosáhne svého
prahu individuálního vnímání k pomaleji jedoucímu vozidlu.
Protože nedokáže přesně určit rychlost tohoto vozidla, jeho
rychlost klesne pod rychlost tohoto vozidla, dokud nezačne
opět mírně akcelerovat po dosažení dalšího prahu vnímání.
Dochází k mírnému a rovnoměrnému zrychlení a zpomalení.
Rozdílné chování řidiče je bráno v úvahu u distribučních funkcí
rychlostí a vzdáleností. Kromě toho je PTV VISSIM vhodný
pro modelování automatických sčítačů délky front. Délky
fronty lze určit v kterémkoli bodě v dopravní síti a vyhodnotit
je v jakémkoli časovém intervalu. Výstupem jsou následující
hodnoty: maximální délka fronty, průměrná délka fronty a počet
zastavení. Dalším parametrem, který může být sledován je např.
průměrná doba zdržení průjezdu křižovatkou. Tyto výsledky lze
pak porovnávat s výsledky běžných kapacitních výpočtů ovšem
s tím, že obě metody přistupují k danému tématu odlišně.
UKÁZKY PRACÍ
Jak již bylo řečeno, představíme na tomto místě vybrané
závěrečné práce našich studentů, kteří využili ve svých návrzích
dopravního modelování v programu PTV VISSIM. Byla vybrána
místa ležící na území města Ostravy. Všechny tyto práce byly
zpracovávány pod vedením autorů článku. Studenti při řešení
prací podrobili křižovatky rovněž videoanalýzou konfliktních
situací (metoda byla popsána v katalogu minulých dvou
ročníků Dopravní konference), jak je vidět na obr. 2 nahoře.
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Prvním řešeným místem byla křižovatka Pavlovova – Výškovická
(obr. 1 nahoře; autorka Ing. Kristýna Plocová). Jedním z problémů
je nestandardní uspořádání paprsků. Na této v současnosti
neřízené křižovatce s tramvajovou dopravou bylo navrženo SSZ
s různými signálními plány. Řešena byla i světelná křižovatka
17. listopadu – K Myslivně (obr. 1 dole; autor Ing. Jakub Novák),
která byla sledována ještě v době, kdy nebyla v provozu tzv.
Prodloužená Rudná a veškerá tranzitní doprava na Opavu byla
vedena přes tuto křižovatku.

 Obr. 1 Křižovatky Pavlovova – Výškovická a 17. listopadu – K Myslivně

Zajímavým problémem bylo řešení křižovatky 28. října – Na
Karolíně – Nádražní (obr. 2; autor Ing. Robert Mlčoch). Tato
světelná křižovatka s tramvajovou dopravou je odsazená
a z toho plyne i řada konfliktních situací.

stadionu a Ostravar Aréně. Úpravy byly navrženy tak, aby se
v případě nutnosti nemuselo využívat ručního řízení křižovatky
policistou, jak tomu obvykle bývá. Na tuto práci navazovalo
řešení na ulici Závodní u Ostravar Arény (obr. 4 dole; autor Ing.
David Škorupa). Úkolem studenta bylo navrhnout SSZ na nyní
neřízených křižovatkách, které jsou v době akcí používány pro
přístup k parkovištím.

 Obr. 4 Křižovatka Rudná – Závodní a ulice Závodní u Ostravar Arény

 Obr. 2 Křižovatka 28. října – Na Karolíně – Nádražní (dole analýza konfliktních situací)

Program PTV VISSIM se hodí nejen na modelování provozu na
křižovatkách či úsecích pozemních komunikací. Lze jej využít
i na modelování např. městské hromadné dopravy. Takovým
příkladem je přestupní uzel Svinovské mosty (obr. 5; autorka
Ing. Hana Dašková). Studentka namodelovala reálný provoz, vč.
přesunu cestujících přestupujících mezi autobusy a tramvajemi.
Simulovala také změny dělby přepravní práce při případném
prodloužení tramvajové trati do dalších částí Ostravy-Poruby.

Dalšími křižovatkami byly křižovatky Výškovická – Nákupní
(obr. 3 dole; autor Ing. David Fibich) a Martinovská – Provozní
(obr. 3 dole; autor Ing. David Mácha). Jde o světelné křižovatky
s tramvajovým provozem. Jako problematická se zde jeví levá
odbočení z vedlejších komunikací, kdy se vozidla ne vždy
jednoznačně a bezpečně míjí v prostoru tramvajového pásu.
Úkolem studentů byla mj. optimalizace signálního plánu.

 Obr. 5 Přestupní uzel Svinovské mosty

ZÁVĚR
Využíti dopravního modelování může být pro projektanta
dopravních staveb či dopravního inženýra velmi přínosné
při hledání optimálního řešení daného úkolu. Počáteční
nepříjemnosti s relativně delším časem tvorby modelu
a náročnějším sběrem co nejpřesnějších vstupních dat bývají
nakonec oceněny získáním sofistikovaného nástroje pro
testování různých návrhů projektu, analýzy problémových
míst atp. Vždy samozřejmě závisí na účelu použití daného
modelu, který vychází mj. ze složitosti řešeného úkolu. Tvorba
dopravního modelu by v každém případě měla být rentabilní.
 Obr. 3 Křižovatky Výškovická – Nákupní a Martinovská – Provozní

Analyzována byla také světelná křižovatka Rudná – Závodní
(obr. 4 nahoře; autorka Ing. Lenka Svitavská). Cílem práce bylo
mj. navrhnout řízení křižovatky pomocí SSZ v době konání
různých sportovních či kulturních akcích v blízkém Městském

Další informace o dopravním modelování mohou zájemci
o tuto problematiku nalézt na webu https://www.road-traffic.
cz, příp. přímo u autorů tohoto článku.

DOPRAVNÍ KONFERENCE S BESIPEM & FZŠ

ANALÝZA VIDITELNOSTI ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU ZA
ÚČELEM ZVÝŠENÍ JEJICH BEZPEČNOSTI ZA SOUMRAKU A V NOCI
Jiří Tesař, Česká společnost pro osvětlování
ZÁVĚRY Z UKONČENÉHO VÝZKUMNÉHO ÚKOLU VI2VS/571 PROGRAMU BV III/1-VS MINISTERSTVA VNITRA
Výzkum byl zaměřen na zrakové vnímání řidiče a zpracovaní informaci v nočním prostředí, orientaci v dopravním prostoru,
včetně posouzeni světelně-technických parametrů při účinném dosvitu tří typů reflektorů osobního automobilu. Výzkum
byl proveden na základě požadavku a podnětů Ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia ČR.
Na výzkumném úkolu se podíleli týmy TÚ VŠB Ostrava katedra elektroenergetiky pod vedením prof. Ing. Karla Sokanského CSc.,
tým České společnosti pro osvětlování pob. spol. Liberec.
Vidět a být viděn znamená v dnešním nočním dopravním prostoru přežít. Dopravní nehoda není náhoda. Z poznatků šetření
nočních dopravních nehod vyplývá, že vliv na dopravní nehodu nemá jen technický stav silnic, technický stav vozidla,
počínání řidičů, chování chodců, povětrnostní podmínky, ale poslední době i viditelnost v nočním dopravním prostoru.
Nevhodné špatné osvětlení dopravního prostoru zvyšuje riziko dopravní nehodovosti. V roce 2019 došlo k výraznému
nárustu vážných nočních DN ve srovnání se stejným obdobím roku 2018.

informace přijímal a na všech úrovních zrakového systému
zpracoval s dostatečnou rychlostí, bez zkreslení a bez zbytečné
námahy, musí být viditelnost v noci přiměřená charakteru
zrakové činnosti, tedy zajišťující jak potřebný zrakový výkon (tj.
příjem a zpracování určitého množství světlem přenášených
informací za jednotku času zrakovým systémem člověka),
tak také nezbytnou zrakovou pohodu. Pro řízení vozidla je
důležité vnímat prostředí vnější – kolem automobilu, řidič
vnímá dopravní situaci čelním sklem, předními bočními skly
a zpětnými zrcátky.

 Obr. 1 Ilustrační foto z noční dopravní nehody

Účastník silničního provozu musí být schopen přijmout
informace, tedy vnímat je. Dále je musí uchovat, tedy
pamatovat si je. Informace vnímáme všemi pěti smysly, z nichž
zrak hraje nejdůležitější roli. Pro správné noční vidění je
nutnost činnosti dostatečně vyvinutého zraku, během které
je vnímán jas a barvy, při které dochází také ke spojování
vjemů při vytváření představy určitých předmětů, jejich tvaru,
velikosti a postavení v prostoru. V dopravě je také důležitou
vlastností vnímání kontrastů, pohybu a prostoru během snížené
viditelnosti, především tedy za tmy. Díky vhodnému kontrastu
může barva oblečení rozhodnout o střetu vozidla s překážkou,
chodcem či jeho odvrácení. Ani sebelepší řidič, s mnoha
lety zkušeností, rychlými reakcemi a vozidlem v perfektním
technickém stavu nemůže reagovat, pokud neví, že je na
co reagovat. V momentě, kdy pohled řidiče nespočine na

 Obr. 2 Ilustrační foto z noční dopravní nehody

PROČ JE NUTNÉ VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST
DOPRAVNÍMU PROSTORU ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI
ZEJMÉNA V NOCI?
Lidské oko není programovatelný stroj. Každý jedinec reaguje
v nočním prostředí jinak. Na kvalitní osvětlení jsou citlivé
prakticky všechny zrakové funkce. Za denního světla při výkonu
řidiče (vnímání dopravního prostoru) stačí centrální nervová
soustava zpracovávat většinu vzniklých podnětů a úkonů
během jízdy. Za noční jízdy vytváří zrakové vnímání dopravního
prostoru omezení příjmu informací o prostředí, které ho
obklopuje např. (citlivost na různé jasy). Aby člověk zmíněné
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 Graf č. 1 – Snížená viditelnost – horní mez

podnětu, nemůže dojít ke vnímání a nemůže započít proces
odezvy a reakce. Proto je jedna ze základních podmínek noční
bezpečného provozu na pozemních komunikacích pro všechny

tento software volně přístupný na adrese: http://avison.
cdvinfo.cz/, kde můžete vyzkoušet jeho funkce a využít data
shluků opakujících se nočních nehod k návrhům a řešení
různých bezpečnostních opatření.
2. Řešení vlivu spektrálního složení moderních světelných
zdrojů, včetně náhradní teploty chromatičnosti LED
svítidel a jejich vliv na bezpečnost provozu na komunikacích
osvětlených VO v oblasti mezopického vidění a zároveň
zhodnocení možností LED svítidel ve VO v souvislosti
s viditelností a důsledků jasových poměrů (oslnění) v dopravě

 Graf č. 2 – Snížená viditelnost – dolní mez

jeho účastníky stejná „Vidět a být viděn!“
Z výše uvedených grafů 1 a 2 vidíme, že rozdíl minimálních
a maximálních dob může činit i více než 4 s, což představuje
až 10x delší reakci. S tím, že nejkratší reakční doba je 0,5 (s) za
nesnížené viditelnosti u mladého řidiče ve věku 20 let, kdy má
řidič přímý výhled na překážku, chodce. Nejdelší dobu, 4,6 (s),
lze pozorovat za snížené viditelnosti u 50 ti letého řidiče, který
se na kritický, nekontrastní objekt dívá pod úhlem větším jak 5°.
HLAVNÍ CÍL VÝZKUMU A JEHO CHARAKTERISTIKA
Hlavním cílem výzkumu je analýza viditelnosti účastníků
silničního provozu na pozemních komunikacích ve
vytipovaných kritických oblastech extravilánů a intravilánů
měst a obcí, které jsou osazeny veřejným osvětlením
a stanovení zásad pro zlepšení jejich viditelnosti a zvýšení
bezpečnosti silničního provozu. Cílem této studie je rovněž
analýza viditelnosti chodců při jejich pohybu po veřejných
prostranstvích v nočních hodinách (na základě dostupných
statistik) za účelem snížení kriminality.
DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ
OBLASTÍ
1. Vývoj software pro analýzu dopravních nehod na území
ČR pomocí metody shlukování v závislosti na času východu
a západu slunce, dále intenzity dopravy na pozemních
komunikacích pro oblast extravilánu a intravilánu zejména na
průjezdních silnicích I, II, III tříd a sledovaných komunikacích.
Výstupy z programu budou sloužit ke stanovení příčin výskytu
dopravních nehod, závad, popřípadě jiných okolností na
pozemních komunikacích a návrhu možnosti snížení dopravní
nehodovosti v daném prostoru. Od začátku roku 2018 je

a nočních hodinách.
Výsledky studií Evropské komise ukazují, že detekce
překážek, cílů a celkový jízdní výkon se obecně zhoršuje
s klesající světelnou intenzitou a rostoucí vzdáleností cílů
od osy jízdy. Zhoršení je nejlépe demonstrováno v případě
využití kombinace velmi nízkého jasu a žlutočervené barvy.
Zastavovací dráha při rychlosti 55 km/h se v noci v takových
DOPRAVNÍ KONFERENCE S BESIPEM & FZŠ

světelných podmínkách prodlužuje z 30 m až na 70 m. Zraková
reakce řidiče na spatřenou překážku je totiž až šestinásobně

pomalejší a odpovídá reakcím při řízení až se dvěma promile mi
alkoholu v krvi nebo zdvojnásobení rychlosti.

Pravděpodobnost přehlédnutí překážky pro jednotlivé
barvy světla při nízké intenzitě osvětlení
Uvedené údaje platí pro velmi nízké jasy a průměrného
pozorovatele. Při vyšším jasu se hodnoty zlepšují, ale stále jsou
ve srovnání s plno spektrálním osvětlením významně horší.
V dopravě se však nevyskytují pouze „průměrní“ pozorovatelé.
Starší řidiči, nebo osoby s vadami zraku se stávají při absenci
modré části světelného spektra potenciálně nebezpeční okolí
i sobě.
Výsledky a závěry našeho srovnávacího měření jsou totožné
s obdobnými studiemi zpracovanými ve Velké Británii a New
Yorku. V této souvislosti studie hovoří o nižším výskytu
kriminality (o 40 %) v oblastech osvětlené standardním veřejným
osvětlením oproti variantě, kdy bylo osvětlení vypnuto. Další
studie z roku 2014 potvrzuje, že obyčejné bílé světlo, oproti
navrhovanému žlutočervenému, snižuje dopravní nehodovost
na polovinu.
3. Metodika noční bezpečnostní inspekce stavu technické
infrastruktury pozemní komunikace v nehodovém místě.
Rozbor jasových poměrů a viditelnosti technické infrastruktury
v nehodovém místě v období od soumraku do svítání v závislosti
na atmosférických podmínkách (déšť, mlha, sněžení atd.).
Metodika slouží pro výběr kritérií a nastavení optimální varianty
obnovy veřejného osvětlení včetně doporučení pro umísťování
dopravního značení, vodících prvků na neosvětlených
komunikacích tak, aby viditelnost byla maximální zejména
z pohledu přijíždějícího řidiče ke kritickému místu.
Noční metodika inspekce pozemních komunikací navazuje
na metodiku provádění bezpečnostní inspekce pozemních
komunikací v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC zpracovanou
Centrem dopravního výzkumu v.v.i. v roce 2013 a je rozšířena
o požadavky směrnice EU Premium Light pro verze 3.0 z října
2017.
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 Publikace byly schváleny ministerstvem dopravy ČR dne 2.1. 2020, Čj.: 212//2019-710-VV/1

Tato metodika doporučuje aplikovat stanovená pravidla při
provádění nočních inspekcí na všech kategoriích pozemních
komunikací. Noční inspekce je chápána jako systematická,
periodická a formální prohlídka stávajících komunikací v noci,
prováděná vyškoleným auditorem bezpečnosti společně
s nejméně jednou další osobou (dále jen inspekční tým) za
účelem identifikace rizikových nočních faktorů, které mohou
zhoršovat následky nočních dopravních nehod nebo přispívat
k jejich vzniku a které souvisí s utvářením noční komunikace
a jejího bezprostředního okolí.
Inspekční tým by se měl kromě toho zaměřovat také na to, zda
jsou na posuzované noční komunikaci dodrženy v maximální
možné míře principy samovysvětlitelnosti a promíjivosti.
Noční inspekce by měla být prováděna z pohledu všech typů
účastníků silničního provozu, kteří se na pozemní komunikaci
mohou v danou noční dobu vyskytovat.
Cílem noční inspekce je nejen hodnocení rizikových faktorů
posuzovaných prostorů a ověření viditelnosti na komunikacích
v extravilánu a intravilánu s veřejným osvětlením a bez veřejného
osvětlení, včetně ověření možnosti příčin vzniku noční dopravní
nehody zapříčiněné špatnými světelnými parametry v nočním
dopravním prostoru se zaměřením hodnocení zrakového
vnímání, zpracování informací a orientaci v nočním prostředí na
pozemních komunikacích, ale také doporučit vhodná opatření
k jejich odstranění či zmírnění.
Lidský prvek, orientace, viditelnost a vnímání nočního
dopravního prostoru představuje nejdůležitější faktor vzniku
nočních dopravních nehod. Odborné studie přiřazují lidskému
činiteli dominantní roli u vzniku více jak 90 % všech nočních
dopravních nehod a přibližně 60 % všech nočních nehod je
připisováno pouze člověku. Účastníci provozu chybují v úsudku,
snadno se nechají vyrušit a rozptýlit, vykazují psychologická
a fyzická omezení, někdy dokonce vědomě porušují předpisy
a vyhledávají a podstupují riziko. Faktory jako překročení
rychlosti, nepozornost či nevhodný způsob jízdy výrazně
převažují jako hlavní spolupůsobící příčiny vzniku nehod. Tyto
faktory jsou však ovlivňovány nejen samotným člověkem,

 Obr. 6 Špatná viditelnost vozovky a prostoru před a za přechodem

popř. vozidlem, ale významnou měrou také utvářením noční
komunikace a jejího bezprostředního okolí.
Bezpečnost provozu na PK tvoří komplexní systém, kde dochází
k neustálým interakcím mezi účastníky provozu, vozidly
a technickou infrastrukturou. Pro její zvýšení je nezbytné
působit na všechny složky tohoto systému.
Z pohledu infrastruktury PK tedy vlastníci a správci silnic musí
zajistit adekvátní úroveň noční bezpečnosti plánovaných

 Obr. 7 Špatně viditelní chodci vlevo ve směru jízdy

a stávajících pozemních komunikací. K tomu je nezbytná
existence funkčního systému managementu bezpečnosti
v rámci celého cyklu životnosti silniční infrastruktury. Během
přípravy, výstavby a údržby pozemní komunikace se nabízí řada
nástrojů, jejichž aplikace snižuje riziko vzniku dopravních nehod
(popř. zmírňuje jejich následky) a které souvisí s utvářením
komunikace. Patří k nim audit bezpečnosti, hodnocení vlivů na
bezpečnost, bezpečnostní inspekce ve dne a v noci, identifikace
a řešení rizikových lokalit, hloubková analýza dopravních nehod,
řízení bezpečnosti celé sítě a sledování chování. Každý nástroj
má svá specifika a používá se v různých fázích životnosti PK.
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I když problematika řízení motorových vozidel v noci, mimo
městské aglomerace je řešena na různých vědeckých úrovních,
mezinárodních doporučení, statistické údaje nejen z posledních
roků, stále vykazují vysoký počet střetů motorových vozidel
s chodci nebo s pevnou překážkou. Ve většině potom
s tragickými následky. Problém mezopického nočního vidění,
na úrovni roku 2019, nelze chápat jako čistě fyzikální pojímaný
problém, jenž je postaven na známé skutečnosti, že lidský
činitel pro zpracování zrakového podnětu potřebuje světlo!
PODĚKOVÁNÍ
Tento článek a prezentace vznikla v rámci řešení výzkumného
grantu VI2VS/571 „Analýza viditelnosti účastníků silničního
provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku
a v noci“ poskytnutého Ministerstvem vnitra a za podpory
Služby dopravní policie policejního prezidia ČR.
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O vaše bezpečí na silnicích se

Liberty Ostrava je hutní podnik s tradicí sahající až do roku 1951 a největší výrobce trasových ocelových svodidel.
silnicích vyšších tříd a dálnicích pochází právě z Ostravy. Vyrábí se na 30 typů, které se starají o vaši bezpečnost
Provozy ostravské huti jsou vybaveny technologiemi, které snižují dopad výroby železa a oceli na životní prostředí
nejrecyklovanějším materiálem. Přes 90 % se jí vrací do hutí, aby se přeměnila na nové výrobky, často dokonce s
A tak to lze provádět donekonečna, aniž by ocel ztratila cokoli ze svých kvalit. Ocel je zkrátka věčná.

naše svodidla starají již 50 let

Většina svodidel na českých
na silnicích už více než 50 let.
na minimum. Ocel je navíc
mnohem lepšími vlastnostmi.

INFORMACE o nehodovosti na pozemních
komunikacích v České republice v roce 2019
pplk. Mgr. Jan STRAKA, kpt. Ing. Jana PELEŠKOVÁ
Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR
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V roce 2019 Policie České republiky šetřila 107 572 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 547 osob usmrceno,
2 110 osob zraněno těžce a 23 935 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní
nehody dosáhla 6 838,6 milionů Kč.

Porovnání základních ukazatelů s rokem 2018
Pokles v kategorii:
 usmrcených osob
 těžce zraněných osob
 lehce zraněných osob

o 18 nehod
o 355 nehod
o 1 280 osob

tj. o 3,2 %
tj. o 14,4 %
tj. 5,1 %

Nárůst v kategorii:
 počet nehod
 hmotná škoda

o 2 808 nehod
o 290,7 mil. Kč

tj. o 2,7 %
tj. 4,4 %

Počet osob usmrcených při nehodách za kalendářní rok byl v období od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou
statistikou dopravní nehodovosti, nejnižší v roce 2017 (502 usmrcených osob). Počet usmrcených na pozemních komunikacích
v roce 2019 je třetím nejnižším počtem fatálních následků ve sledovaném období. Naopak nejvíce osob bylo při dopravních
nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob).
Počet těžce zraněných osob při nehodách byl v roce 2019 nejnižší v historii, pro niž jsou dostupná data. Nejvyšší počet těžce
zraněných při dopravních nehodách byl vykázán v roce 1969 (9 258 těžce zraněných).

 Vývoj počtu nehod a jejich následků za rok v ČR od roku 1961

 Vývoj počtu usmrcených osob od roku 1961

NÁSLEDUJÍCÍ TABULKA OBSAHUJE POČTY DOPRAVNÍCH NEHOD
A JEJICH NÁSLEDKŮ ZA UPLYNULÝCH 10 LET.
Nehody a následky 2010-2019
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet nehod
75 522
75 137
81 404
84 398
85 859
93 067
98 864
103 821
104 764
107 572

S následky na zdraví
19 676
20 487
20 504
20 342
21 054
21 561
21 386
21 263
21 889
20 806

Usmrceno
753
707
681
583
629
660
545
502
565
547

Těžce zraněno
2 823
3 092
2 986
2 782
2 762
2 540
2 580
2 339
2 465
2 110

Lehce zraněno
21 610
22 519
22 590
22 577
23 655
24 426
24 501
24 740
25 215
23 935

Každý den Policie ČR šetřila v průměru 294,72 nehod, bylo usmrceno 1,5 osoby, 71,36 osob bylo zraněno. Co se týče odhadu
hmotné škody, na každý den připadá v průměru škoda 18 735 882,47 Kč.
Výše uvedené lze také interpretovat tak, že Policie ČR šetřila dopravní nehodu každých 4,89 minuty, každých 16,01 hodin došlo
na pozemních komunikacích k usmrcení osoby a každých 20,18 minut byl zraněn účastník silničního provozu. Na každou hodinu
připadá hmotná škoda ve výši 780 661,77 Kč a průměrná škoda připadající na jednu nehodu je 63 572,28 Kč.

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD
Z vyhodnocení základních statistických dat o počtu dopravních nehod a jejich následků plyne, že nejhorším měsícem co do počtu
dopravních nehod na pozemních komunikacích byl v roce 2019 říjen, kdy došlo k 9 950 dopravním nehodám. Říjen byl měsícem
s nejvyšším počtem nehod i v uplynulých dvou letech. Nejtragičtějším měsícem se stal srpen, kdy došlo k 62 úmrtím na následky
dopravních nehod do 24 hodin od nehody.
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Nehody a následky po měsících, 2019
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

Počet nehod
8 645
7 258
8 078
9 270
9 326
9 630
8 994
9 031
9 494
9 950
9 417
8 479
107 572

Usmrceno
25
27
36
46
41
58
56
62
55
51
54
36
547

Těžce zraněno
119
119
160
183
176
277
216
217
195
186
156
106
2 110

Lehce zraněno
1 626
1 269
1 590
1 871
1 986
2 507
2 423
2 507
2 343
2 139
1 833
1 841
23 935

Hmotná škoda
559 695 900
431 842 100
491 100 400
576 888 800
609 701 300
627 821 400
591 401 700
576 897 900
634 508 500
630 804 000
585 073 600
522 861 500
6 838 597 100

V grafu je znázorněno porovnání počtu fatálních následků v jednotlivých měsících s předchozím rokem.

 Usmrcené osoby po měsících; ČR,

Nejvíce nehod se stalo v pátek (17 374 nehod), nejméně naopak v neděli (11 387). Počty nehod oproti roku 2018 vzrostly, jedinou
výjimku představují středeční nehody, kde byl zaznamenán pokles o 565 dopravních nehod. K nejvyššímu poklesu usmrcených při
dopravních nehodách došlo u sobotních (o 17 usmrcených) a úterních (o 16 usmrcených) nehod.
Den v týdnu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Počet nehod
16 744
16 163
16 103
16 593
17 374
13 208
11 387

Rozdíl nehod oproti 2017
237
893
-565
674
389
712
468

Počet usmrcených
90
67
67
87
77
85
74

rozdíl usmrcených oproti roku 2018
3
-16
-8
26
1
-17
-7

Nejvíce dopravních nehod šetřili policisté v pátek 14. června 2019 (441 nehod), nejméně v úterý 24. prosince 2019 (134 nehod).
Nejtragičtějšími dny v tomto období bylo pondělí 11. listopadu 2019, kdy vyhaslo následkem dopravních nehod 8 životů. Obdobně
tragickými dny pak byly středa 5. června 2019, pondělí 26. srpna 2019 a čtvrtek 12. září 2019, kdy každý z těchto tří dnů došlo při
dopravních nehodách na pozemních komunikacích k usmrcení 6 osob. V roce 2019 zaznamenali policisté celkem 88 dnů bez
usmrcení při dopravních nehodách.

OSOBY USMRCENÉ PŘI DOPRAVNÍCH NEHODÁCH
V roce 2019 bylo při dopravních nehodách usmrceno 222 řidičů osobních automobilů, 93 chodců, 82 spolujezdců v osobním
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vozidle, 70 řidičů motocyklů a 36 cyklistů. Nejvyšší nárůst počtu usmrcených byl zaznamenán u řidičů osobních vozidel
(o 21 usmrcených více) a řidičů nákladních vozidel (o 6 usmrcených více). Za zmínku však stojí, že počet fatálních následků u skupiny
nejohroženějších účastníků silničního provozu (chodců, cyklistů a motocyklistů) v roce 2019 poklesl celkem o 38.
Počet usmrcených
222
93
82
70
36
19
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
547

Kategorie usmrcených osob
řidič osobního vozidla
chodec
spolujezdec v osobním vozidle
řidič motocyklu
cyklista
řidič nákladního vozidla
řidič nákladního vozidla s návěsem
spolujezdec na motocyklu
cestující v autobusu
spolujezdec v nákladním vozidle s přívěsem
řidič jiného motorového vozidla
spolujezdec v jiném motorovém vozidle
spolujezdec v osobním vozidle s přívěsem
spolujezdec v nákladním vozidle
spolujezdec v nákladním vozidle s návěsem
řidič mopedu
řidič osobního vozidla s přívěsem
řidič malého motocyklu
řidič nákladního vozidla s přívěsem
řidič autobusu
CELKEM

Rozdíl
21
-20
-15
-16
-2
6
0
1
1
2
2
2
1
1
1
0
0
-1
-1
-1
-18

DOPRAVNÍ NEHODY DLE ZAVINĚNÍ
Řidiči motorových vozidel zavinili 80,2 % dopravních nehod, při nichž přišlo o život 508 osob, což představuje pokles usmrcených oproti
minulému roku o 13 osob. K usmrcení došlo dále u nehod zaviněných řidiči nemotorového vozidla (27 osob), chodci (11 osob) a zvěří
(1 osoba). Nejvyšší pokles počtu usmrcených osob evidujeme při nehodách zaviněných řidičem motorového vozidla a chodcem
(celkem o 23 usmrcených).
Nehody podle zavinění
řidičem motorového vozidla
řidičem nemotorového vozidla
z toho dětmi
chodcem
z toho dětmi
jiným účastníkem
závadou komunikace
technickou závadou vozidla
lesní zvěří, domácím zvířetem
jiné zavinění

Počet
nehod
86 315
2 855
274
1 079
413
176
290
461
15 928
468

tj. % z celkového Rozdíl nehod
Usmrceno
počtu nehod oproti roku 2017
osob
80,2
-317
508
2,7
-41
27
0,3
11
1
1,0
-82
11
0,4
7
1
0,2
26
0
0,3
77
0
0,4
47
0
14,8
3 091
1
0,4
7
0

tj. % z celkového
počtu usmrcených
92,9
4,9
0,2
2,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

Rozdíl usmrcených
oproti roku 2017
-13
8
1
-10
0
0
0
0
-3
0

PŘÍČINY DOPRAVNÍCH NEHOD
Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu dopravních nehod se v roce 2019 nejvýrazněji
podílí nesprávný způsob jízdy (67,7 % nehod), při těchto nehodách bylo usmrceno 207 osob. Za obdobně tragickou příčinu
dopravních nehod lze označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí „pouze“ 15 %, ale usmrceno
při těchto nehodách bylo 188 osob (tj. 37 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel).
Hlavní příčina nehody (jen řidiči mot. vozidel)
nepřiměřená rychlost
nesprávné předjíždění
nedání přednosti
nesprávný způsob jízdy

Počet nehod
12 933
1 439
13 501
58 440

Podíl na celkovém
počtu nehod
15,0
1,7
15,6
67,7

Usmrceno
osob
188
31
82
207

Podíl na celkovém
počtu usmrcených
37,0
6,1
16,1
40,7

Rozdíl usmrcených
oproti roku 2017
-26
14
-2
1
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Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2019 nevěnování se řízení vozidla (20,4 % z celkového počtu
nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,6 % z celkového počtu nehod
zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,4 % z celkového počtu těchto nehod) a další.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nejčetnější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel
řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
nesprávné otáčení nebo couvání
jiný druh nesprávné jízdy
nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem
nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
nezvládnutí řízení vozidla
vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu
nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!"
vjetí do protisměru

počet nehod
17 623
9 155
8 945
7 231
5 627
4 826
4 765
4 049
3 770
2 575

Nejtragičtějšími příčinami nehod řidičů motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (95
usmrcených, tj. 18,7 % usmrcených osob při nehodách zaviněných řidiči motorového vozidla) a vjetí do protisměru (81 usmrcených
osob, tj. 15,9 %). Následuje nevěnování se řízení vozidla (60 usmrcených osob, tj. 11,8 %) a další.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nejčetnější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel
nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
přejetí do protisměru
řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu
nezvládnutí řízení vozidla
jiný druh nesprávné jízdy
kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění
nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!"
nedání přednosti upravené dopravní značkou " STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!"

Počet usmrcených
95
81
60
34
27
24
20
20
18
18

DOPRAVNÍ NEHODY PODLE DRUHU
Nejčetnějším i nejtragičtějším druhem nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, při které zemřelo 248 osob (což
představuje pokles o 19 usmrcených osob v porovnání s předchozím rokem). K nejvyššímu nárůstu počtu usmrcených osob (o 41)
došlo u nehod končících srážkou s pevnou překážkou, což je zároveň druhý nejtragičtější druh srážky. Následuje srážka s chodcem,
při které zahynulo 87 osob. Co do počtu dopravních nehod byl nejvyšší nárůst zachycen u srážky s lesní zvěří, oproti roku 2018
se takových nehod stalo o 3 116 více. Naopak nejvýraznější pokles počtu nehod zaznamenala srážka s jedoucím nekolejovým
vozidlem, těchto nehod se ve srovnání s rokem předchozím stalo o 1 556 méně, což ale nic nezměnilo na skutečnosti, že se jedná
o nejčetnější druh dopravní nehody.
Nehody podle druhu
srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem
srážka s vozidlem zaparkovaným
srážka s pevnou překážkou
srážka s chodcem
srážka s lesní zvěří
srážka s domácím zvířetem
srážka s vlakem
srážka s tramvají
havárie
jiný druh nehody

Počet nehod
33 703
24 051
21 829
3 265
15 510
473
152
647
5 376
2 566

rozdíl nehod oproti
roku 2017
-1 556
1 314
264
-267
3 116
-4
3
-17
-285
240

Počet usmrcených
248
5
154
87
1
0
18
1
31
2

Rozdíl usmrcených
oproti roku 2017
-19
-4
41
-27
-1
-1
0
1
-4
-4

DOPRAVNÍ NEHODY PODLE DRUHU VOZIDLA
Celkem 51 586 dopravních nehod zavinili řidiči osobních automobilů bez přívěsu a při těchto nehodách bylo usmrceno 372 osob,
tj. o 9 méně než v roce 2018. Nejvyšší pokles fatálních následků byl zaznamenán u nehod zaviněných řidiči motocyklu, a to o 11
usmrcených osob. Celkem 18 751 (o 879 nehod více než v roce 2018) zavinil řidič, který z místa nehody ujel. Při těchto nehodách
bylo usmrceno celkem 7 osob (což je o 3 osoby méně, než v roce předcházejícím).
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Počet
nehod
76
91
1 826
51 586
521
7 690
771
3 028
1 341
335
140
66
221
2 646
8
62
1
18 751
10

Nehody podle druhu vozidla
moped
malý motocykl
motocykl
osobní automobil bez přívěsu
osobní automobil s přívěsem
nákladní automobil
nákladní automobil s přívěsem
nákladní automobil s návěsem
autobus
traktor
tramvaj
trolejbus
jiné motorové vozidlo
jízdní kolo
povoz, jízda na koni
jiné nemotorové vozidlo
vlak
nezjištěno, řidič ujel
jiný druh vozidla

Rozdíl nehod
-20
-18
-103
-1 028
25
-73
-37
57
-57
37
25
-4
8
-78
4
23
0
879
2

tj. rozdíl
nehod v %
-20,8
-16,5
-5,3
-2,0
5,0
-0,9
-4,6
1,9
-4,1
12,4
21,7
-5,7
3,8
-2,9
100,0
59,0
0,0
4,9
25,0

Usmrceno
osob
1
1
46
372
3
43
6
19
4
1
1
0
4
27
0
0
0
7
0

Rozdíl usmrcených
0
0
-11
-9
0
3
2
7
-3
-1
0
0
2
8
0
0
0
-3
0

tj. rozdíl
usmrcených v %
0,0
0,0
-19,3
-2,4
0,0
7,5
50,0
58,3
-42,9
-50,0
0,0
.
100,0
42,1
.
.
.
-30,0
.

DOPRAVNÍ NEHODY ZAVINĚNÉ POD VLIVEM ALKOHOLU
U 4 627 nehod (nárůst o 1 nehodu) bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení
53 osob (tj. o 9 osob méně než v roce 2018). Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 269 dopravních nehod. V 59
případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.
Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek
Alkohol u viníka do 0,24‰
Alkohol u viníka 0,24 až 0,5‰
Alkohol u viníka 0,6 až 0,8‰
Alkohol u viníka 0,8 až 1,0‰
Alkohol u viníka 1,0 až 1,5‰
Alkohol u viníka 1,5‰ a více
Alkohol a drogy
Alkohol celkem
Drogy celkem

Počet nehod
155
325
286
209
670
2 923
59
4 627
269

Rozdíl nehod oproti
roku 2017
-39
14
10
-25
-69
105
5
1
9

Počet usmrcených
5
2
1
1
8
30
6
53
9

Rozdíl usmrcených
oproti roku 2017
1
-1
0
-4
-4
-3
2
-9
-5

Dopravní nehody dle místa
Z celkového počtu nehod a jejich následků došlo v obcích k:
 66,7 % počtu nehod,
 27,4 % usmrcení osob,
 49,9 % těžkých zranění,
 56,7 % lehkých zranění,
 56,5 % vzniklých škod a
 71,1 % nehod pod vlivem alkoholu.
Místo nehody
V obci
Index-rok 2018 = 100 %
Mimo obec
Index-rok 2018 = 100 %
z toho dálnice
Index-rok 2018 = 100 %

Počet nehod

Usmrceno osob

Těžce zraněno

Lehce zraněno

71 714
99,84
35 858
108,88
4952
122,18

150
88,76
397
100,25
31
93,94

1053
81,31
1 057
90,34
83
110,67

13579
95,88
10 356
93,70
844
98,83

Hmotná škoda v mil.
Kč
3863,0
101,76
2 975,6
108,14
694,4
116,13

Nejvíce nehod v roce 2019 se stalo na místních komunikacích a na silnicích I., II. a III. třídy. K nejvyššímu nárůstu počtu nehod
v porovnání s loňským rokem došlo u dálnic (o 899 nehod) a u silnic II. třídy (o 871 nehod). Z pohledu následků na životě jsou
nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy (ve sledovaném období celkem 338 usmrcených osob). U žádného z druhů komunikace
nedošlo k radikálnímu zvýšení počtu fatálních následků. Naopak nejvyšší pokles počtu usmrcených byl zjištěn u silnic I. třídy, a to
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o 11 usmrcených osob. Za zmínku také stojí, že i přes markantní nárůst počtu nehod na dálnicích byl ve srovnání s rokem 2018
zaznamenán u tohoto druhu komunikace pokles počtu usmrcených o 2 osoby.
Druh komunikace

Počet nehod

dálnice
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
sledovaná křižovatka
sledovaná komunikace
místní komunikace
účelová komunikace - polní, lesní cesty apod.
účelová komunikace - ostatní

4 952
15 076
16 442
13 591
2 545
11 164
38 390
649
4 763

rozdíl nehod oproti
roku 2017
899
458
871
348
-170
158
-204
223
225

Počet usmrcených
31
203
135
88
5
27
53
3
2

Rozdíl usmrcených
oproti roku 2017
-2
-11
2
1
-2
-4
1
1
-4

DOPRAVNÍ NEHODY V KRAJÍCH
K nejvyššímu počtu dopravních nehod došlo v roce 2019 na území hl. m. Prahy (21 458 nehod), následují kraje Středočeský a Ústecký.
Nejvíce usmrcených osob evidujeme v kraji Středočeském (88 usmrcených osob).
V absolutním vyjádření došlo v porovnání s rokem 2018 k nejvyššímu nárůstu počtu nehod ve Středočeském kraji (o 1 148 nehod,
tj. o 7,7 %) a v Moravskoslezském kraji (o 545 nehod, tj. o 5,6 %). Nejvyšší nárůst počtu usmrcených osob v absolutním vyjádření byl
zaznamenán v Královéhradeckém kraji (o 30 osob, tj. o 166,7 %).
Nejvýraznější pokles počtu usmrcených byl zachycen ve Středočeském kraji (o 18), Plzeňském kraji (o 16 usmrcených osob) a hl. m.
Praze (o 11 usmrcených).
Nehody a následky v krajích;
rok 2019
Hlavní město Praha
Index - rok 2018=100 %
Středočeský kraj
Index - rok 2018=100 %
Jihočeský kraj
Index - rok 2018=100 %
Plzeňský kraj
Index - rok 2018=100 %
Ústecký kraj
Index - rok 2018=100 %
Královéhradecký kraj
Index - rok 2018=100 %
Jihomoravský kraj
Index - rok 2018=100 %
Moravskoslezský kraj
Index - rok 2018=100 %
Olomoucký kraj
Index - rok 2018=100 %
Zlínský kraj
Index - rok 2018=100 %
Vysočina
Index - rok 2018=100 %
Pardubický kraj
Index - rok 2018=100 %
Liberecký kraj
Index - rok 2018=100 %
Karlovarský kraj
Index - rok 2018=100 %
Česká republika
Index - rok 2018=100 %

Počet nehod

Usmrceno osob

Těžce zraněno

Lehce zraněno

Hmotná škoda v tis. Kč

21 458
94,25
16 014
107,72
4 495
103,10
4 091
111,38
11 292
104,36
5 191
102,31
8 141
105,88
10 250
105,62
5 508
104,89
4 592
108,61
4 810
108,14
4 358
100,23
4 752
104,26
2 620
88,01
107 572
102,68

20
64,52
88
83,02
58
98,31
28
63,64
40
108,11
48
266,67
63
128,57
53
98,15
34
97,14
19
86,36
40
114,29
31
93,94
12
57,14
13
61,90
547
96,81

114
62,64
350
86,85
239
93,36
101
108,60
203
109,14
141
80,11
226
69,33
150
69,44
103
110,75
120
98,36
104
89,66
123
86,62
76
80,85
60
100,00
2110
85,60

1 958
90,44
3 295
98,59
1 931
98,17
1 626
93,99
1 823
94,70
1 202
90,17
2 772
99,86
2 218
100,14
1 382
93,00
1 381
99,93
1 270
83,99
1 386
90,18
1 140
91,27
551
92,45
23 935
94,92

1 573 482
96,70
1 146 482
113,54
329 082
91,39
247 380
99,70
582 552
110,99
342 197
108,46
517 357
104,50
535 562
103,26
344 066
115,82
253 090
116,35
345 502
108,75
243 508
96,85
247 487
112,25
130 843
90,54
6 838 597
104,44
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OSOBNÍ NEHODY V KRAJÍCH
Podrobnější členění osobních nehod, tj. nehod s následky na životě a zdraví, dle krajů je uvedeno v následující tabulce.
Kraj
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Ústecký
Královéhradecký
Jihomoravský
Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Vysočina
Pardubický
Liberecký
Karlovarský
Česká republika

1 223

34

103

1 382

1 200
1 034
1 202
989
496
20 806
2 350
1 989
1 284
1 228
1 191
1 285
1 077
545
21 889

19
40
31
12
13
547
63
53
35
22
35
33
21
21
565

120
104
123
76
60
2 110
226
150
93
122
116
142
94
60
2 465

1 381
1 270
1 386
1 140
551
23 935
2 772
2 218
1 486
1 382
1 512
1 537
1 249
596
25 215

DOPRAVNÍ NEHODY POD VLIVEM ALKOHOLU A DROG V KRAJÍCH
Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v roce 2019 stalo na území Středočeského kraje (578 nehod), Jihomoravského
kraje (457 nehod) a Moravskoslezského kraje (431 nehod). Drogy se u viníka dopravní nehody – řidiče motorového vozidla prokázaly
především ve Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

100

Karlovarský

Liberecký

Pardubický

Zlínský

Vysočina

Olomoucký

Moravskoslezský

Jihomoravský

Královehradecký

Ústecký

Plzeňský

Jihočeský

1 363
4 952
3 517
5 259
728
1 137
5 065
3 068
2 262
1 278
2 985
1 486
1 746
610
35 456

Hl. m. Praha

21 458
16 014
4 495
4 091
11 292
5 191
8 141
10 250
5 508
4 592
4 810
4 358
4 752
2 620
107 572

Porovnání usmrcených osob v krajích, rok 2019
88

počet usmrcených

40

53

48
30

28

-1

-3

Olomoucký

Zlínský

-2

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Královehradecký

Ústecký

Plzeňský

Jihočeský

-40

-1

31

5

-16

-18
Středočeský

-11
Hl. m. Praha

-1

-20

19

3

0

40

34

14

12

13

-9

-8

Karlovarský

58
40

20

rozdíl usmrcených

63

Liberecký

60

Moravskoslezský

80

20

Celkem šetřeno
z toho alkohol
tj. %
Z toho drogy
tj. %
událostí
22 821
375
1,64
23
0,10
20 966
578
2,76
34
0,16
8 012
386
4,82
15
0,19
9 350
323
3,45
21
0,22
12 020
354
2,95
18
0,15
6 328
231
3,65
16
0,25
13 206100
457 Porovnání usmrcených
3,46
32rok 2019
0,24
osob v krajích,
88 431
13 31880
3,24
29 počet usmrcených
0,22
7 770 60
288
3,7163
7 rozdíl usmrcených
0,09
58
53
5 870 40
238
4,05
12
0,20
48
7 795 20
160 28 40 302,0514
6 40 31
0,08
34
20
19
5
5 844
244
4,18
16
3
12 0,27
13
0
6 498
220
3,39 -1 -1 25
0,38
-1
-2
-3
-8
-9
-11
3 230 -20
5,73
13
0,40
-18 185 -16
-40
143 028
4 470
3,13
267
0,19

Celkem nehod Euroformuláře

Středočeský

Alkohol a drogy u viníka dle krajů
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Ústecký
Královéhradecký
Jihomoravský
Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Vysočina
Pardubický
Liberecký
Karlovarský
CELKEM

(celkem 32)

Strana 13

DOPRAVNÍ KONFERENCE S BESIPEM & FZŠ

DOPRAVNÍ KONFERENCE S BESIPEM & FZŠ

