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Seznam použitých zkratek 

Policie ČR – Policie České republiky 

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis - Analýza příčin a následků poruch 

MS kraj – Moravskoslezský kraj 

ČR – Česká republika 

ČSN – česká technická norma 

TP – technické podmínky 

CDV – Centrum dopravního výzkumu 

BESIP – Bezpečnost silničního provozu 
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Úvod 

Cílem bakalářské práce je upoutat pozornost na nebezpečná a riziková místa, 

navrhnout konkrétní opatření na vytipovaných místech ke zvýšení bezpečnosti chodců 

v rámci Moravskoslezského kraje na základě analýz nehodovosti v období 2009-2013. 

Předmětem zkoumání jsou příčiny dopravních nehod, následky a jejich následná 

preventivní opatření. Práce se snaží poukázat také na analýzu rizikových míst a návrh 

opatření na zvýšení bezpečnosti pěších účastníků silničního provozu směřujícího 

k eliminaci příčin a následků dopravních nehod. 

Úvodní kapitola se zabývá vymezením pojmů souvisejících s vybranou 

problematikou. Zahrnuje popisy chodců, jejich ochranu a další důležité termíny odvíjející 

se od tématu.  

Další část se věnuje právním předpisům, které jsou nezbytnou součástí celé 

problematiky. Obsahuje zákony a technické normy, které popisují pravidla  

pro projektování komunikací či zvláštní ustanovení pro chůzi, jež objasňuje chování 

chodce.  

Třetí část obsahuje statistické údaje dopravních nehod spojených s pěšími účastníky 

provozu. Procentuálně porovnává nehodovost v Moravskoslezském kraji s celou Českou 

republikou v letech 2009 – 2013.   

Čtvrtá kapitola se věnuje analytickým metodám, zvolenými metodami jsou 

Ishikawův diagram sloužící pro identifikaci zdroje rizika. Pro vyhodnocení rizik je použita 

metoda selhání a jejich dopadů – FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). 

Závěrečná kapitola analyzuje riziková místa a popisuje návrh opatření na zvýšení 

bezpečnosti chodců. Jsou zvolena místa, na kterých hrozí nebezpečí pro chodce z důvodu 

nevhodného umístění nebo špatného dopravního značení. Jsou navrhnuta opatření vedoucí 

ke zvýšení bezpečí pro pěší účastníky na vytipovaných místech.    
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Rešerše 

 

ANDRES, Josef a kol. Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací. CDV 

Brno, 2001, 147s. ISBN 80-86502-00-7 

Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací popisují způsoby a možnosti 

řešení míst s častým výskytem dopravních nehod. Dále kladou důraz na prvky a základní 

principy bezpečného utváření dopravního prostoru. 

 

 ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

V česká technické normě jsou popisovány způsoby projektování křižovatek  

na místních komunikacích. Norma ustanovuje požadavky, umožňující bezpečný pohyb 

vozidel, chodců a cyklistů v prostoru křižovatky a na přístupu k ní. Norma se také zabývá 

problematikou týkající se provozu chodců a cyklistů na křižovatkách. Je zde uveden 

podrobný rozbor možnosti umisťování přechodů pro chodce na křižovatkách silnic.  

 

ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

V normě je podrobně popisováno projektování místních komunikací. Česká 

technická norma se také zabývá komunikaci funkční skupiny D, do nichž spadají 

komunikace pro chodce.  Norma stanovuje požadavky pro komunikace pro chodce a jejich 

následné uspořádání, pozornost je věnována také přechodům pro chodce a místům pro 

přecházení. 
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1 Vymezení pojmů  

Tato kapitola se zabývá popisem vybraných pojmů souvisejících s daným tématem. 

Popisuje chodce a jejich možnou ochranu, poukazuje také na vlivy, které způsobují 

nehodovost. Rozebírá možné příčiny a následky nehod. Rozděluje území na intravilán  

a extravilán, dále se zaměřuje na komunikaci funkční skupiny D, do níž spadají přechody 

pro chodce.   

 

1. 1 Chodci 

Chodci se stávají nejzranitelnějšími účastníky, kteří jsou součástí silničního 

provozu. Pro zajištění bezpečnosti pěších účastníku je zapotřebí přizpůsobit návrhy 

opatření v místech se zvýšenou hrozbou nebezpečí srážky vozidel s pěšími účastníky 

provozu. Co se týče bezpečnosti chodců, nezávisí pouze na tom, jak je dopravní prostor 

uspořádán, ale také je důležitá vzájemná ohleduplnost vyžadována od všech účastníků 

podílejících se na silničním provozu. Chodce je zapotřebí chránit kvůli své zranitelnosti. 

Doprava chodců je přirozená a nutná, proto je potřeba tvořit soulad motorové  

a nemotorové dopravy obzvlášť v osídlených oblastech. [1] 

Bezpečnost týkající se pohybu chodců, je nepříznivě ovlivňována vozidly 

jedoucími vysokou rychlostí. Omezování rychlosti vozidel pomocí regulačních opatření  

je doporučováno především na komunikacích, kde provoz chodců je intenzivní.  

Přednostně je při navrhování komunikací pro pěší účastníky provozu zapotřebí zajištění 

bezpečnosti na cestách do školy. [3]  

Pěší účastníci provozu jsou ze všech účastníků silničního provozu nejnáchylnější 

k úrazům. Z toho důvodu je nezbytně nutné, aby dodržovali předpisy a pohybovali  

se pouze na vyznačených místech, také je důležité, aby se pohybovali na správné straně 

vozovky. Dalším důležitým elementem, jenž zajišťuje bezpečnost chodce, jsou reflexní 

prvky na oblečení, které umožňuji včasnou viditelnost chodce. Na obrázku 1, který je 

vytvořen pomocí aplikace BESIPu a je uveden na následující stránce, lze vidět, jak jsou 

reflexní prvky na oblečení důležitou výbavou pro chodce. Především však v nočních 

hodinách, kdy lze chodce díky těmto prvkům identifikovat mnohem dříve. Chodec je 
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v levé části obrázku vzdálen od jedoucího vozidla 50 m, v pravé části se chodec nachází ve 

vzdálenosti 80 m. Při použití běžného oblečení je chodec oděný do tmavších barev, což 

viditelnost ještě zhoršuje, již při použití reflexních prvků je vidět, jak se viditelnost chodce 

zlepšuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Viditelnost chodce v nočních hodinách [Zdroj: vlastní] 

 

 

Ve statistikách Policie České republiky je uvedeno, že chodci tvoří více než třetinu 

obětí dopravních nehod na území České republiky. Proto je důležité, aby se problematice 
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týkající se pohybu chodců na komunikacích věnovala zvýšená pozornost. Realizují  

se různé kampaně či projekty, které vedou k seznámení s bezpečným provozem,  

či upozorňuje na veškerá úskalí, co nás mohou na silnicích potkat. Také nás seznamují 

s nejčastějšími příčinami dopravních nehod a snaží se nás varovat před možným 

nebezpečím. Kampaně jsou věnovány všem věkovým skupinám, avšak dětem  

a mladistvým je věnována vyšší pozornost, z důvodu neznalosti pravidel silničního 

provozu. Jsou nasazování policisté, aby dohlíželi na bezpečnost na přechodech, především 

však v blízkosti škol. Také dopravní hlídka dohlíží na bezpečnost chodců, buď kontrolou 

vozidel zda chodcům dávají přednost nebo také zda chodci dodržují pravidla silničního 

provozu.  

 

1. 2 Přechod pro chodce a místa pro přecházení 

Přechodem pro chodce se rozumí místo na silnici, které slouží k přecházení chodců. 

Musí být označeno dopravní značkou a umístěn tak, aby zaručoval bezpečné přecházení 

chodců. Také se při navrhování nesmí opominout, aby měli chodci i řidiči dostatečný 

rozhled.   

Umísťování a zřizování přechodů pro chodce na místních komunikacích je odvislé 

od charakteru urbanizace, ze kterého vyplývá poptávka po přecházení a také je potřeba 

zohlednit funkční skupinu komunikace. Přechod by měl splňovat standardní rozměr, 

předepsaná šířka je 4,00 m, avšak je-li koncentrace chodců větší, lze šířku přechodu 

zvětšit. Šířku je také možno z odůvodněných případů zmenšit na 3,00 m (nejmenší šířka 

přechodu). [3] 

V České republice se nachází spousta nevyhovujících přechodů pro chodce. Mnoho 

přechodů nezajišťuje chodcům dostatečně bezpečné přejité vozovky. Kdy v době největší 

dopravní zátěže je téměř nemožné, aby chodec bezpečně přešel vozovku. Některé 

přechody pro chodce se nacházejí v bezprostřední blízkosti zatáčky, kdy nelze přechod 

včas identifikovat, není-li dostatečně označen či osvětlen. Z toho důvodu se instalují různé 

technické prostředky umožňující bezpečný provoz chodcům a včasnou identifikaci 

přechodu pro řidiče motorového vozidla. 
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Přechody, které se vyznačují příliš velkou délkou, jsou negativním jevem, který se 

na našich silnicích často vyskytuje. Například ten, který v Novém Jičíně spojuje Lidickou 

ulici s ulicí Divadelní, je dlouhý 28 metrů. Dalším vyskytujícím se problémem, který lze 

vidět na obrázku 2 je, že trasa pro chodce je vedena kolem parkoviště, což vede 

k narušování přecházení silnice výjezdem a příjezdem aut.  

Obrázek 2: Příliš dlouhý přechod pro chodce [8] 

 

Policie ČR se problematikou chodců pečlivě zabývá. Monitorují přechody, které 

nesplňují nové technické normy a následně se snaží odvrátit nebezpečí hrozící na 

přechodech novými návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti. Na obrázku 3 lze vidět již 

zrekonstruovaný přechod pro chodce nacházející se v Klimkovicích, kde bylo u stávajícího 

přechodu instalováno světelné signalizační zařízení s poptávkou pro chodce a také 

proběhla úprava chodníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Nově realizovaný přechod [6] 
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1. 2. 1 Druhy přechodů pro chodce 

Existuje několik druhů přechodů pro chodce, přičemž se každý druh navrhuje  

a zřizuje jinak, především však v závislosti na lokalitě a na druhu komunikace. Také je 

důležité, zda se přechod nachází v zastavěném či nezastavěném území obce. Rozdělují se 

na přechody: - na místních komunikacích,  

- na křižovatkách, 

- úrovňové, 

 - mimoúrovňové, 

 - bez řízení světelnou signalizací, 

 - řízené světelnou signalizací. 

  

Na místních komunikacích se přechody zřizují v závislosti na druhu funkční 

skupiny. V případě komunikací funkční skupiny A a komunikacích s dovolenou rychlostí  

≥ 70 km/h jsou přechody pro chodce zřizovány pouze mimoúrovňově. U funkční skupiny 

B jsou přechody pro pěší zpravidla zřizovány na všech křižovatkách. Na komunikacích 

funkční skupiny C jsou přechody navrhovány v závislosti na dopravním významu 

komunikace. V zónách, ve kterých je dovolená rychlost omezena na 30 km/h se přechody 

pro chodce obvykle nenavrhují. [3] 

Přechody na křižovatkách se na místních komunikacích navrhují zejména tam, kde 

se předpokládá intenzivní provoz chodců a kde často přecházejí děti, starší osoby a osoby 

s omezenou schopnosti pohybu, tj. u škol, úřadů, nemocnic, a jiných veřejných budov.  

V případě, kdy je poptávka malá, navrhují se pouze místa pro přecházení. Na křižovatkách 

místních komunikací funkční skupiny A, anebo na místních komunikacích s povolenou 

rychlostí rovnou nebo vyšší než 70 km/h jsou přechody pro chodce navrhovány 

mimoúrovňově. V zónách, ve kterých platí nejvyšší povolená rychlost do 30 km/h se 

přechody pro pěší nenavrhují, přechody se nenavrhují taktéž v nezastavěném území. [2] 

Funkcí úrovňového přechodu pro chodce je kolmé křížení jízdních pruhů či pásů. 

Vyznačuje se zvýrazněným vodorovným a svislým dopravním značením. [3] 
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Mimoúrovňové přechody jsou na místních rychlostních komunikacích zřizovány 

vždy. Lze je vést po mostě, v podjezdu, nebo také jako samostatnou lávku či podchod 

podle ČSN 73 6201. [3] 

Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací je možné navrhovat pouze 

přes dva protisměrné jízdní pruhy (přes obousměrnou dvoupruhovou komunikaci). Na 

komunikacích nově navrhovaných by největší délka neděleného přechodu neměla 

překročovat délku 6,50 m mezi obrubami. Jestliže je šířka komunikace mezi obrubami  

≥ 8,50 m musí se přechod rozdělit dělicím nebo ochranným ostrůvkem o šířce ≥ 2,50 m. 

Ostrůvek má umožnit ochranu cyklisty, chodce s dětským kočárkem, popř. osoby na 

invalidním vozíku a osoby slabozraké či nevidomé. [3] 

Přechody pro pěší účastníky provozu řízené světelnou signalizací, jsou vždy 

navrhovány přes dva nebo více stejnosměrných jízdních pruhů. Vhodným způsobem 

k světelnému řízení těchto přechodů je využití stávajícího světelného řízení křižovatky.  

Pro přechody, jež jsou světelně řízené v úseku mezi křižovatkami, se užije řízení 

poptávkou nebo se zapojí do koordinace. [3] 

 

1. 3 Komunikace pro chodce 

V obcích jsou pro provoz chodců budovány stezky, pásy či pruhy pro chodce, které 

jsou vedené v přidruženém prostoru, po samostatných trasách nebo v průchodech. Dále  

se jedná také o komunikace se smíšeným provozem funkční skupiny D1 (obytné a pěší 

zóny) a komunikace bez chodníků. [3] 

Pásy pro chodce mají v přidruženém prostoru tvořit průchozí prostor, přičemž by 

šířka mezi bezpečnostním odstupem a uliční čárou neměla klesnout pod 1,50 m. Při volení 

šířky pásu je důležité zohlednit intenzitu provozu chodců a charakteru komunikace, šířka 

bezpečnostního odstupu spolu se šířkou pásu tvoří šířku chodníku. Pás pro chodce musí být 

takových rozměrů, aby umožňoval jízdu invalidního vozíku, jízdu dětského kočárku, chůzi 

se slepeckou holí či chůzi s holemi. Na místních komunikacích by šířka chodníku neměla 

klesnout pod 2,00 m kvůli možnosti vyhnutí se. [3] 

Stezky pro pěší (viz obrázek 4) jsou navrhovány v závislosti na intenzitě provozu 

chodců, zpravidla jsou široké 3,00 m, avšak v odůvodněných případech lze šířku snížit na 
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1,50 m. Je nutné, aby trasy byly vedeny logicky v závislosti na psychologii chodců, kteří 

hledají co nejkratší cestu. [3]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Stezka pro chodce [9] 

 

 

Obytné a pěší zóny se navrhují v lokalitách, kde je smíšený provoz vozidel  

a chodců. Budují se v historických oblastech, v lázeňských zónách, v centru obcí. Dále  

se navrhují v částech obcí, ve kterých převládá bydlení, z důvodu zklidnění provozu 

pomocí stavebních opatření, které se řeší na základě dopravního inženýrství. [3] 

V případě nízké intenzity motorových vozidel na komunikacích, kde převažuje 

obytná zástavba, se chodníky zřizovat nemusí a lze od nich upustit, přičemž  

se předpokládá provoz chodců na principu smíšeného provozu. [3] 
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1. 4 Intravilán 

Jedná se o zastavěnou část obce vymezenou k 1. září 1966 a vyznačenou v mapách 

evidence nemovitostí. [15] 

Intravilánem se rozumí zastavěná část katastrálního území města či obce, nejen 

aktuálně zastavěné plochy, ale také pozemky, jež jsou k zástavbě určené. Obvykle vyplňuje 

střed katastrálního území dané obce a nezahrnuje pouze samotné zastavěné plochy, ale také 

plochy s nimi sousedící (veřejnou i soukromou zeleň, zahrady, pozemní komunikace, 

vodní toky a plochy). [5] 

V závislosti na tom, že téměř většina dopravních nehod způsobených srážkou 

s chodcem se odehrává právě v intravilánu, je důležité mu věnovat větší pozornost  

a problematiku řešit rozdílnými způsoby než v extravilánu.  

V ČSN 73 6110 je na komunikacích nově navrhovaných doporučována největší 

povolená délka neděleného přechodu přes 4 jízdní pruhy. Avšak s ohledem na rychlost 

chůze a obvyklou rychlost motorových vozidel je bezpečné přecházení takřka nemožné. 

Z toho důvodu je doporučováno umisťování ochranných ostrůvků, které zvyšují 

bezpečnost chodců a umožňují jim vyčkat mezi protisměrnými jízdními pásy. [1] 

 

1. 5 Extravilán 

Jedná se o nezastavěné území, ve kterém lze v souladu s jeho charakterem 

umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze v případech, pokud je územně plánovací 

dokumentace výslovně nevylučuje. [15] 

Extravilánem se rozumí souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. 

nezastavěnou část jejího katastrálního území, které zahrnuje obvykle osamělé budovy 

(samoty) stojící mimo intravilán obce, dále i pole, louky, pastviny, lesy nebo i drobné 

osady a jiné rozptýlené osídlení. Zpravidla vytváří souvislý pás vedoucí kolem intravilánu 

a svou rozlohou bývá plošně větší. Vnější hranicí extravilánu se stává katastrální hranicí 

dané obce. [4] 

Je velice důležité, aby přechody pro pěší nacházející se v extravilánu, byly řádně 

vyznačené vodorovným a svislým dopravním značením. Dále je zapotřebí, aby byly 
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označené světelně signalizačním zařízením (např. žlutým přerušovaným signálem).  

Na přechody v extravilánu by měly navazovat chodníky. Potřeba budování podchodu  

či nadchodu je nutná především na frekventovaných dvoupruhových komunikacích, a také 

na čtyřpruhových směrově rozdělených komunikacích. [1] 

 

1. 6 Příčiny a následky dopravních nehod 

Příčiny dopravních nehod spojených s chodci jsou způsobovány dvěma faktory. 

Prvním faktorem je chodec a druhým je řidič vozidla.  

V případě, že je na vině chodec, jedná se o neočekávaný vstup z chodníků  

či krajnice na silnici, další příčinou je špatné vyhodnocení dopravní situace či odhad 

rychlosti a vzdálenosti jedoucího vozidla. Mnoho nehod je způsobených pod vlivem 

alkoholu, kdy se chodci zhoršuje odhad o blížícím se vozidle nebo se také může jednat  

o upadnutí na vozovku. Další příčinou je hra dětí v blízkosti vozovky a následný vstup  

na ni.  

Větší podíl nehod je ovšem způsobených vinou řidiče. Hlavní příčinou při tomto 

zavinění je nedání přednosti chodci a neumožnění mu bezpečně přejít vozovku. Dalším 

faktorem je překročení povolené rychlosti, jež má za následek delší brzdnou dráhu  

a nemožnost včas zastavit jedoucí vozidlo. Také v případě řidičů je mnoho nehod 

zaviněných pod vlivem alkoholu.  

Hlavními následky způsobenými kolizí chodce s vozidlem jsou škody na zdraví  

a na majetku. U škod ekonomických lze mluvit o poškození na vozidle nebo se také může 

jednat o poškození městského zařízení. Závažnějšími následky jsou újmy na zdraví. Jedná  

se o lehká a těžká zranění a nelze opominout také nejtragičtější následek dopravních 

nehod, což je usmrcení.  

Pro chodce jsou charakteristickým typem dopravní nehody, které vznikly mezi 

vozidly a chodci buď v oblasti křižovatky, nebo mimo tuto oblast. V případě, že se jedná  

o oblast křižovatky, dochází ke kolizi s chodcem, když vozidlo neodbočuje, při odbočování 

nebo při objíždění či předjíždění. Jedná-li se o oblast mimo křižovatku, dochází ke kolizi 

s chodcem, který přechází vozovku před stojícím, jedoucím či couvajícím vozidlem,  

při předjíždění jiného vozidla nebo v případě, jde-li chodec po chodníku či krajnici. [1] 
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2 Právní úprava 

Tato kapitola se zabývá právní úpravou, obsahuje zákony, technické normy a také 

technické podmínky, které se danou problematiky zabývají. 

 

2. 1 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů 

Tento zákon je pro nás stěžejním právním předpisem zabývajícím se touto 

tématikou. Již 4. paragraf se zmiňuje o povinnostech účastníka provozu na pozemních 

komunikacích, a dále se v pátém oddílu zákon zabývá zvláštním ustanovením pro chůzi, 

jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a hnaní zvířat, což nás zajímá 

především. Důležitými paragrafy jsou 53. a 54. paragraf zabývající se chůzí. Tento zákon v 

§ 53 uvádí: „Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Kde není 

chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li 

neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky 
1
“. [16] 

V § 54 se uvádí:   „Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod  

pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Jakmile vstoupí chodec  

na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo 

zdržovat. Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce 
2
“.  

 

2. 2 Projektování místních komunikací - ČSN 73 6110 

Česká technická norma ČSN 73 6110 se zabývá podrobným popisem projektování 

místních komunikací. 

Tato norma je platná pro projektování místních komunikací a také pro veřejně 

přístupných účelových komunikací, a to pro přestavby i novostavby, v zastavěném  

i nezastavěném území obcí. Dále je platná pro připojení dopravních zařízení a dopravních 

ploch. Norma se v 10. kapitole zabývá komunikaci funkční skupiny D. Podrobně popisuje 

                                                
1 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  
2 Dtto 
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komunikace pro chodce a jejich uspořádání, dále věnuje pozornost přechodům pro chodce 

a místům pro přecházení, upravuje rozměry komunikací a uvádí, jaké druhy přechodů  

či míst pro přecházení se v dané lokalitě mají použít. [3] 

 

2. 3 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích – ČSN 

73 6102 

Česká technická norma ČSN 73 6102 popisuje způsoby projektování křižovatek  

na místních komunikacích. Norma ustanovuje požadavky, které umožňují bezpečný pohyb 

vozidel, chodců a cyklistů v prostoru křižovatky a na přístupu k ní. Kapitola 10 se zaobírá 

problematikou provozu chodců a cyklistů na křižovatkách. Popisuje druhy sloužící  

pro provoz chodců, jako jsou pruhy a pásy, vedeny v přidruženém prostoru místní 

komunikace nebo se také jedná o stezky. Podrobně rozebírá možnosti umístění přechodů 

na křižovatkách silnic. [2] 

 

2. 4 TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích  

V technických podmínkách 65 se stanovují podrobnosti o užívání, umisťování  

a také o provedení dopravních značek a dopravních zařízení na pozemních komunikacích. 

Značení musí být pro účastníky provozu viditelné, srozumitelné a výstižné. [13] 

 

2. 5 TP 132 – Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních 

komunikacích 

Technické podmínky 132 se věnují zásadám pro navrhování dopravního 

zklidňování na místních komunikacích. Zásady se navrhují z důvodu odstranění obecné 

nadřazenosti dopravy automobilové. Vytvářejí se lepší podmínky pro chodce  

a také se zvyšuje bezpečnost silničního provozu. V 6. komentáři jsou uvedeny požadavky 

chodců, které jsou zapotřebí pečlivě zvažovat při volbě typu komunikace. [14] 
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3 Statistické údaje v období 2009 – 2013 

Část zaměřená na statistické údaje uvádí počet dopravních nehod s účastí chodců  

na území Moravskoslezského kraje v období 2009 – 2013. Záznamy obsahuji údaje  

o nehodách, které zavinili sami chodci, ale také o nehodách, při kterých jsou chodci 

pouhým účastníkem, nikoliv viníkem. Ve statistických záznamech jsou zmíněny také počty 

mrtvých osob a procentuální porovnání počtu nehod v Moravskoslezském kraji s počtem 

nehod v celé ČR. Údaje potřebné pro tvorbu grafů a tabulek jsou získané ze statistik 

nehodovosti Policie České republiky. 

 

 3. 1 Rok 2009 

V roce 2009 se na silnicích odehrálo 3663 nehod s účastí chodce. Pěší účastníci 

provozu zavinili 1304 nehod (viz tabulka 1). Z toho nejvíce nehod připadá mužům 

s počtem 507, velký počet nehod také připadá dětem, jež způsobily 451 nehod, ženy 

zavinily 296 dopravních nehod, zbylý počet patří skupině chodců. Přehled nehodovosti 

podle kategorie chodce je uveden v grafu 1. Nejčastější příčinou nehody zaviněnou 

chodcem byl náhlý vstup do vozovky. Nejvyskytovanější příčinou nehody, jejímž viníkem 

se stal řidič motorového vozidla, bylo neumožnění nerušeného a bezpečného přejití 

vozovky chodci. V tomto roce bylo na komunikacích usmrceno 157 osob. Nejvíce nehod  

se odehrává na místních komunikacích. Převážná část je způsobena v intravilánu. Nejvíce 

nehod se smrtelnými následky se vyskytuje na silnici I. třídy v nočních hodinách. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

   Graf 1: Nehodovost podle kategorie chodce v roce 2009 [Zdroj: vlastní] 
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V Moravskoslezském kraji se uskutečnilo 469 nehod za přítomnosti chodce,  

při srážce bylo usmrceno 26 osob. Z celkového počtu 469 nehod nesou zodpovědnost 

chodci za 151 z nich, přičemž zemřela 1 osoba.  Z celkového počtu 8572 dopravních nehod 

na území Moravskoslezského kraje v roce 2009 čítají nehody způsobené srážkou 

s chodcem 5,47%.  V procentuálním porovnání počtu nehod způsobených srážkou  

s chodcem na území celé České republiky s územím Moravskoslezského kraje se 

dostáváme na hodnotu 12,80 %. [11] 

 

 

Tabulka 1: Nehodovost v roce 2009 [Zdroj: vlastní] 

2009 
Počet nehod 
způsobených 

srážkou s chodcem 

Počet nehod 
zaviněných 
chodcem 

Počet mrtvých při 
zavinění chodcem 

Celá ČR 3663 1304 157 

MS kraj 469 151 1 

Procentuální 
porovnání 

12,80% 11,58% 0,64% 

 

 

3. 2 Rok 2010 

Rok 2010 zaznamenal nepatrný pokles nehod oproti roku 2009, počet nehod klesl  

na 3481, z toho 1243 zavinili chodci. Muži zavinili 466 nehod, děti 461, ženy 257 a zbytek 

spadá pod skupinu chodců, jak lze vidět v grafu 2, který je z důvodu přehlednosti uveden 

na následující stránce. Nejvíce nehod chodci zavinili při přecházení vozovky mimo 

vyznačená místa.  Největším proviněním řidiče motorového vozidla bylo neumožnění 

bezpečného přejití vozovky chodci. Rok 2010 čítal 151 usmrcených osob. Nejčastěji se 

dopravní nehody vyskytovaly na místních komunikacích. Téměř většina nehod je 

způsobena v intravilánu. Nejvíce úmrtí se uskutečnilo na silnicích I. třídy. [11] 
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Graf 2: Nehodovost podle kategorie chodce v roce 2010 [Zdroj: vlastní] 

 

Pro Moravskoslezský kraj bylo zaznamenáno 459 nehod s účastí chodce,  

při níž bylo usmrceno 16 osob. Viníkem 145 nehod se stali chodci, přičemž bylo usmrceno 

6 osob. Za zbývající počet nehod nesou zodpovědnost řidiči motorového vozidla. 

Z celkového počtu 7902 dopravních nehod, jež se uskutečnily v roce 2010 v rámci 

Moravskoslezského kraje, činí nehody způsobené srážkou s chodcem 5,81%. Při porovnání 

počtu nehod způsobených srážkou s chodce na celém území České republiky s územím 

Moravskoslezského kraje činí nehodovost v MS kraji 13,19 %, jak můžeme přehledněji 

vidět v tabulce 2. [11] 

 

Tabulka 2: Nehodovost v roce 2010 [Zdroj: vlastní] 

2010 
Počet nehod 
způsobených 

srážkou s chodcem 

Počet nehod 
zaviněných 
chodcem 

Počet mrtvých při 
zavinění chodcem 

Celá ČR 3481 1243 151 

MS kraj 459 145 6 

Procentuální 
porovnání 

13,19% 11,67% 3,97% 
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3. 3 Rok 2011 

V roce 2011 se uskutečnilo 3402 nehod, při nichž byli chodci součástí. Pouze při 

1197 nehodách byli za viníka označeni chodci, jak lze pro lepší přehlednost vidět v tabulce 

3. Největší počet nehod připadá mužům, kteří způsobili 464 nehod, 424 srážek s vozidlem 

zavinily děti, ženy byly na vině v 245 případech a zbytek připadá na skupinu chodců (viz 

graf 3). Příčinou, která se ukázala jako nejtragičtější při zavinění nehody chodcem, bylo 

náhlé či neopatrné vstoupení na vozovku z chodníku nebo z krajnice. V případě zavinění 

srážky řidičem se jednalo o neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky chodci  

a nedání tak chodci přednost. Na silnicích bylo zaznamenáno 156 dopravních nehod 

končících smrtí. Nejvíce dopravních nehod bylo způsobených na místních komunikacích  

a téměř většina se vyskytovala v zastavěném území obce. Nejtragičtější druhem pozemní 

komunikace se stala silnice I. třídy, kde se uskutečnily nehody, při nichž bylo usmrceno 

nejvíce osob, nehody probíhaly převážně v nočních hodinách. [11]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Nehodovost podle kategorie chodce v roce 2011 [Zdroj: vlastní] 
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Na území Moravskoslezského kraje se stalo 417 dopravních nehod způsobených 

srážkou s chodcem, při nichž zemřelo 27 osob. 158 nehod bylo způsobeno vinou chodce, 

přičemž zahynulo 7 osob. Nehody spojené se srážkou s chodcem činí 5,17% z celkového 

počtu dopravních nehod všech typů uskutečněných na území Moravskoslezského kraje 

v roce 2011. Při procentuálním porovnání nehod způsobených srážkou s chodce na území 

Moravskoslezského kraje s územím celé České republiky dostáváme hodnotu 12,26%. [11] 

 

Tabulka 3: Nehodovost v roce 2011 [Zdroj: vlastní] 

2011 
Počet nehod 
způsobených 

srážkou s chodcem 

Počet nehod 
zaviněných 
chodcem 

Počet mrtvých při 
zavinění chodcem 

Celá ČR 3402 1197 156 

MS kraj 417 158 7 

Procentuální 
porovnání 

12,26% 13,20% 4,49% 

 

3. 4 Rok 2012 

Na komunikacích se stalo 3571 nehod způsobených srážkou s chodcem. Chodci 

nesou zodpovědnost za 1292 nehod, což znamená nárůst oproti počtu nehod 

zaznamenaných v předešlých letech. Pro lepší přehled je vše uvedeno na následující 

stránce v tabulce 4. V grafu 4, který je také uveden na následující stránce, lze vidět, že 

nejčastějším viníkem nehody se nestali muži, jak tomu bylo v předešlých letech, ale 

nejvíce nehod s počtem 478 způsobily děti, za nimi následovali v pořadí muži  

s 476 nehodami, ženy nesly vinu za 267 nehod a zbytek patřil skupině chodců. 

Nejvyskytovanější příčinou nehody, kterou způsobili pěší účastníci provozu, bylo 

neopatrné nebo náhlé vstoupení z chodníku nebo krajnice do vozovky. Příčina nehody 

způsobené řidičem vozidla, která se ukázala být nejzávažnější, se opět stalo neumožnění 

bezpečného a nerušeného přejití vozovky chodci. Rok 2012 zaznamenal celkem  

146 nehod, které měly za následek smrt. Nejčastěji se nehody uskutečňovaly na místních 

komunikacích. Nehody byly z převážné části způsobeny v zastavěné části obce. Silnice  

I. třídy se opět stala nejtragičtějším druhem komunikace, na níž byl zaznamenán největší 

počet úmrtí. [11] 
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Graf 4: Nehodovost podle kategorie chodce v roce 2012 [Zdroj: vlastní] 

 

Také v Moravskoslezském kraji byl zaznamenán nárůst dopravních nehod 

způsobených srážkou s chodcem. Počet těchto nehod se vyšplhal na číslo  

422, s 24 usmrcenými účastníky provozu. Chodci nesli vinu za 167 případů, při kterých 

zahynulo 6 osob. Na území Moravskoslezského kraje se v roce 2012 stalo 8145 dopravních 

nehod, 5,18% patřilo nehodám způsobených srážkou s chodcem. V případě porovnávání 

dopravních nehod způsobených srážkou s chodcem na celém území České republiky 

s územím Moravskoslezského kraje se dostáváme na 11,82 %, což poukazuje na nepatrný 

pokles oproti předešlým rokům. [11] 

 

Tabulka 4: Nehodovost v roce 2012 [Zdroj: vlastní] 

2012 
Počet nehod 
způsobených 

srážkou s chodcem 

Počet nehod 
zaviněných 
chodcem 

Počet mrtvých při 
zavinění chodcem 

Celá ČR 3571 1292 146 

MS kraj 422 167 6 

Procentuální 
porovnání 

11,82% 12,93% 4,11% 
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3. 5 Rok 2013 

V roce 2013 došlo oproti předešlému roku k opětovnému poklesu dopravních 

nehod. Bylo způsobeno 3437 nehod za přítomnosti chodce. Pěší účastníci provozu nesli 

zodpovědnost za 1132 nehod (viz tabulka 5). Za nejčastější viníky byli označeni muži, 

kteří způsobili 419 dopravních nehod, počet nehod způsobených dětmi se vyšplhal  

na 405, ženy nesly zodpovědnost za 249 nehod, za zbytek nesla vinu skupina chodců (viz 

graf 5). Nehody, které zavinili chodci, se děly především z důvodu neopatrného či náhlého 

vstoupení na vozovku z chodníku nebo krajnice. Nehody zaviněné řidičem motorového 

vozidla se nejčastěji stávaly z důvodu nedání přednosti chodci a neumožnění  

mu tak bezpečně a nerušeně přejít vozovku na vyznačeném přechodu. Bylo zaznamenáno  

134 nehod, jež měly za následek smrt. Druhem komunikace s nejčastějším výskytem 

dopravních nehod se stala místní komunikace, převážná část nehod byla způsobena 

v intravilánu. Největší počet nehod s následky smrti se staly na silnici I. třídy, převážně 

v nočních nehodách. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Nehodovost podle kategorie chodce v roce 2013 [Zdroj: vlastní] 
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2013 uskutečnilo 8288 dopravních nehod, nehody způsobené srážkou s chodcem činí 

4,92%.  Při procentuálním porovnání nehodovosti způsobené srážkou s chodcem 

v Moravskoslezském kraji proti celému území České republiky nám to dává 11,87 %. [11] 

 

Tabulka 5: Nehodovost v roce 2013 [Zdroj: vlastní] 

2013 
Počet nehod 
způsobených 

srážkou s chodcem 

Počet nehod 
zaviněných 
chodcem 

Počet mrtvých při 
zavinění chodcem 

Celá ČR 3437 1132 134 

MS kraj 408 128 3 

Procentuální 
porovnání 

11,87% 11,31% 2,24% 

 

 

3. 6 Shrnutí 

Po většinu období počet dopravních nehod klesal, avšak byl zaznamenán také 

nepatrný nárůst v roce 2012. Za častějšího viníka nehod byl označen řidič motorového 

vozidla, jak lze vidět v grafu 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Dopravní nehody v MS kraji v období 2009 – 2013 [Zdroj: vlastní] 
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Druhem komunikace s největším počtem nehod se v každém roce stala místní 

komunikace. Komunikace, kde byl zaznamenán největší počet nehod se smrtelnými 

následky, byla v celém období silnice I. třídy. Téměř všechny nehody byly způsobeny 

v intravilánu.  

Nejčastějším viníkem dopravních nehod byli muži, kromě roku 2012, kdy to byly 

děti, které způsobovaly nejvíce nehod (viz graf 7). Nejvíce nehod zaviněných pěšími 

účastníky provozu se staly z důvodu přecházení mimo vyznačený přechod a z důvodu 

vstupu do vozovky na signál STŮJ, mnoho nehod bylo způsobených při přecházení těsně 

před nebo za parkujícím vozidlem. Další příčinou, jež často způsobovala nehodu, byla 

chůze po dálnici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Nehodovost podle kategorie chodce v období 2009 – 2013 [Zdroj: vlastní] 
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V tabulce 6 lze vidět kompletní přehled nehodovosti v Moravskoslezském kraji za 

období 2009 – 2013. Kdy byly zaznamenávány nepatrné poklesy či nárůsty dopravních 

nehod způsobených srážkou s chodce, avšak v roce 2013 došlo k poklesu výraznějšímu, 

což se jeví jako pozitivum pro další roky.  

 

 

Tabulka 6: Přehled nehodovosti v období 2009 – 2013 [Zdroj: vlastní] 

MS kraj 

Počet všech 
nehod na 
území MS 

kraje 

počet nehod 
způsobených 

srážkou s 
chodcem 

tj. % 
počet 

mrtvých 
osob 

počet 
nehod 

zaviněných 
chodcem 

počet 
mrtvých 
osob při 
zavinění 
chodcem 

2009 8572 469 5,47 26 151 1 

2010 7902 459 5,81 16 145 6 

2011 8071 417 5,17 27 158 7 

2012 8145 422 5,18 24 167 6 

2013 8288 408 4,92 21 128 3 
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4 Analýza bezpečnostních rizik 

Kapitola se zabývá hodnocením bezpečnostních rizik dopravní nehody a použitím 

vhodných analytických metod. Pro zjištění rizik je použit Ishikawův diagram, který je 

graficky znázorňuje. Rizika jsou vyhodnocována pomocí metody FMEA - Failure Mode 

and Effects Analysis. 

 

4. 1 Ishikawův diagram 

Jedná se o jednoduchou analytickou metodu, která slouží k zobrazování příčin  

a následků a jejich následné analýzy. Cílem je zjistit zdroje rizika, jež mohou způsobit škodu. 

Metoda je založena na principu, že každý problém má své příčiny, popřípadě kombinaci příčin. 

Diagram graficky znázorňuje příčiny vedoucí k určitému následku. Z důvodu lepší 

přehlednosti je diagram uveden na následující stránce na obrázku 5. 
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Obrázek 5: Ishikawův diagram [Zdroj: vlastní] 
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4. 2 Metoda selhání a jejich dopadů - FMEA 

Analýza se zabývá zjišťováním možných nebezpečí, která jsou odvozena od 

způsobu selhání a jejich důsledků. Na základě systematicky a strukturovaně vedených 

selhání tato metoda umožňuje hledání dopadů a příčin. Metoda vychází ze vzorce (1), který 

slouží k výpočtu míry rizika, jenž se vypočte pomocí součinu jednotlivých parametrů, které 

jsou uvedeny v tabulce 7. [12]    

 

   R = P x N x H      (1) 

 

R – míra rizika      N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  H – odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 7: Jednotlivé parametry metody FMEA [12] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následků 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 spíše nepravděpodobná 2 
větší delikt, úraz s pracovní 
neschopností, větší škoda 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 
střední delikt, úraz s převozem do 
nemocnice, vyšší škoda 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými 
následky, vysoká škoda 

5 trvalá hrozba 5 
smrt osob, velmi vysoká škoda na 
majetku 

H Odhalitelnost rizika R Výsledná (porovnatelná) míra rizika 

1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 0-3 bezvýznamné riziko 

2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 4-10 akceptovatelné riziko 

3 odhalitelné riziko do jednoho dne 11-50 mírné riziko 

4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 51-100 nežádoucí riziko 

5 neodhalitelné riziko 101-125 nepřijatelné riziko 
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Pro stanovení míry rizika je zapotřebí ohodnotit jednotlivé parametry, které jsou 

uvedeny v tabulce 8. Dalším krokem je stanovení míry rizika, která se vypočítá jako součin 

jednotlivých parametrů, dále se spočítají kumulativní četnosti a relativní kumulativní 

četnosti, což nám dále poslouží k vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. 

 

Tabulka 8: Aplikace metody FMEA [Zdroj: vlastní] 

  
Identifikovaná rizika P N H R 

Kumulativní 
četnost R 

Relativní 
kumulativní 

četnost R (%) 

1 
špatný fyzický/psychický 
stav řidiče 

5 5 4 100 100 11,74 

2 
špatný psychický/fyzický 
stav chodce 

4 5 4 80 180 21,13 

3 
dopravně bezpečnostní 
deficit 

5 4 4 80 260 30,52 

4 nepřiměřená rychlost řidiče 5 5 3 75 335 39,32 

5 
řidič pod vlivem omamných 
látek 

5 5 2 50 385 45,19 

6 náhlý vstup na vozovku 5 5 2 50 435 51,06 

7 neosvětlený chodec 5 5 2 50 485 56,92 

8 
chodec pod vlivem 
omamných látek 

4 5 2 40 525 61,62 

9 náledí 4 5 2 40 565 66,31 

10 mokrá vozovka 5 3 2 30 595 69,84 

11 noc 5 5 1 25 620 72,77 

12 
neakceptování vozidla 
dávajícího přednost 

5 5 1 25 645 75,70 

13 nedání přednosti 3 2 4 24 669 78,52 

14 přecházení mimo přechod 5 4 1 20 689 80,87 

15 unikající kapaliny vozidla 2 3 3 18 707 82,98 

16 poryv větru 4 2 2 16 723 84,86 

17 podhuštěné pneu 4 2 2 16 739 86,74 

18 sněhová vrstva na vozovce 4 4 1 16 755 88,62 

19 špatné brzdy 3 5 1 15 770 90,38 

20 defekt  5 3 1 15 785 92,14 

21 mlha 3 5 1 15 800 93,90 

22 sněžení 3 4 1 12 812 95,31 

23 nesprávný způsob jízdy 3 2 2 12 824 96,71 

24 
vyhýbání bez dostatečného 
bočního odstupu 

3 4 1 12 836 98,12 

25 déšť 5 2 1 10 846 99,30 

26 vozidlo bez osvětlení 3 1 1 3 849 99,65 

27 výmoly  3 1 1 3 852 100,00 
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Na obrázku 6 je uveden Paretův diagram s Lorenzovou křivkou na základě 

vypracování metody FMEA. V případě, kdy má relativní kumulativní četnost rizik hodnotu 

pod hranicí 80%, jsou právě tyto rizika vyhodnocována jako nejzávažnější.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [Zdroj: vlastní] 
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4. 3 Vyhodnocení výsledků analýzy  

K identifikaci rizik byl použit Ishikawův diagram, ve kterém byly určeny příčiny 

vedoucí k následku, kterým se pro tento případ stala dopravní nehoda. V momentě, kdy 

byly příčiny identifikovány, byla zvolena následující metoda a to metoda FMEA, jenž 

vedla k vyhodnocení rizik. Rizika byla následně graficky znázorněna pomocí Paretova 

diagramu s Lorenzovou křivkou, který pracuje na principu 80/20, kdy je 80% rizik 

způsobeno 20% zdroji rizika. Z Paretova principu vyplývá, že veškerá rizika, pohybující se 

pod hranicí 80% jsou vyhodnocována jako nejzávažnější.  

Z výsledků Ishikawova diagramu vyplývá, že za nejzávažnější faktory, které se 

mohou podílet na vzniku dopravní nehody, lze považovat: stav vozidla, nepříznivé vlivy, 

chodce, stav vozovky a řidiče.  

Podle metody FMEA byly vyhodnoceny jako nežádoucí rizika ta, jejichž výsledná 

míra rizika se pohybovala v rozmezí 51-100. Mezi výše zmíněna nežádoucí rizika  

patří: špatný fyzický či psychický stav chodce nebo řidiče, dopravně bezpečnostní deficit  

a nepřiměřená rychlost řidiče.  

Z Paretova diagramu lze vyčíst, že nejzávažnějšími riziky jsou: špatný fyzický či 

psychický stav chodce nebo řidiče, dopravně bezpečnostní deficit, nepřiměřená rychlost 

řidiče, řidič či chodec pod vlivem omamných látek, náhlý vstup chodce na vozovku, 

neosvětlený chodec, náledí, mokrá vozovka, noc, neakceptování vozidla dávajícího 

přednost, nedání přednosti. 

Pro následující inovativní návrhy jsou nejdůležitějšími příčinami dopravních nehod 

neosvětlení chodci, náhlý vstup chodců na vozovku a dopravně bezpečnostní deficity.  Je to 

z toho důvodu, že spousta nehod je způsobených právě kvůli nevyhovujícímu dopravnímu 

značení na přechodech pro chodce, umístění či špatné viditelnosti.  
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5 Návrh inovativního zabezpečení 

Kapitola je zaměřená na návrh inovativního zabezpečení na přechodech pro chodce. 

Nové návrhy přechodů vychází z provedených analýz, přičemž minimalizují nejzávažnější 

rizika. Návrhy jsou zaměřeny především však na dopravně bezpečnostní deficity, které se 

vyskytují na mnoha místech v daném území. Mnoho míst je nevyhovujících, jelikož 

nesplňují nové technické normy, jež jsou dané bezpečnostními standardy.  

 

5. 1 Petřvald, Ostravská – návrh 1 

Jedná se o příliš dlouhý přechod, který je veden přes 4 jízdní pruhy (2 jízdní pruhy 

v jednom směru). Pro osoby se špatným fyzickým stavem či starší osoby je bezpečné 

přejití vozovky téměř nereálné. V letech 2009-2013 zde sice nebyla zaznamenána žádná 

dopravní nehoda, avšak s ohledem na bezpečnost chodců je přechod kvůli své délce 

nevyhovující. Přechod je bez světleného signalizačního zařízení a také bez dělícího 

ostrůvku. Přechodu chybí vlastní nasvětlení, je osvětlen pouze pomocí veřejného osvětlení, 

přechod lze vidět na obrázku 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Petřvald, Ostravská, silnice I/ 59 [8] 
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Návrh opatření 

Ponechat přechod pro chodce bez světelného signalizačního zařízení, z důvodu 

dodržování plynulosti provozu. Avšak je zapotřebí zabudovat na přechodu dělící ostrůvek, 

z důvodu příliš velké vzdálenosti mezi obrubami. Při zabudování dělícího ostrůvku se 

vnitřní pruhy příliš zúží a je proto zapotřebí snížit počet jízdních pruhů a následně využít 

pravidla ZIPu, což se označí informativní dopravní značkou, která včas upozorní řidiče na 

pravidlo střídavého zařazování (ZIP). Také je zapotřebí zabudovat osvětlení přechodu, aby 

byl přechod dobře viditelný i za ztížených podmínek (viz obrázek 8). 

 

 

Obrázek 8: Navržená opatření [Zdroj: vlastní] 
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5. 2 Havířov, Dělnická – návrh 2 

Havířovský přechod pro chodce nacházející se v části Prostřední Suchá na Dělnické 

ulici, jenž je vyobrazen na obrázku 9, je nevyhovující z důvodu svého umístění. Nachází se 

v těsné blízkosti zatáčky a není dostatečně označen, což se jeví jako dopravně bezpečnostní 

deficit, který je zapotřebí řešit novými návrhy na realizaci bezpečnějšího provozu. Od roku 

2009 byla zde zaznamenaná 1 dopravní nehoda, při které bylo chodci způsobené lehké 

zranění. Dle Centra dopravního výzkumu je ztráta z dopravní nehodovosti v důsledku 

lehkého zranění vyčíslena na 668 170 Kč. Přechod je nevyhovující z důvodu špatné 

viditelnosti pro auta vyjíždějící ze zatáčky (viz obrázek 10). Chybí značení, které by 

upozorňovalo na blížící se přechod pro pěší a také nasvětlení, které by upozorňovalo na 

existenci přechodu ve ztížených podmínkách. Největším problémem, který zde vzniká, je 

neschopnost řidiče motorového vozidla včas zareagovat na existenci přechodu  

a v důsledku toho nestihne včas zastavit vozidlo. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Havířov, Dělnická, silnice III/4746 [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Havířov, Dělnická, pohled shora [8] 
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Návrh opatření 

Je zapotřebí ve vzdálenosti 100 m od přechodu umístit svislé dopravní značení 

„pozor, přechod pro chodce“ s dodatkovou tabulkou E 3a, které upozorňuje řidiče 

motorového vozidla, jenž vjíždí do zatáčky směrem do centra města na blížící se přechod 

pro chodce. Dalším návrhem snižující nebezpečí hrozící na přechodě je aplikace 

speciálních protismykových materiálů systému rocbinda, jenž zlepšují protismykové 

vlastnosti vozovky a také zvýrazňují místo před přechodem pro chodce. Tyto bezpečnostní 

protismykové úpravy jsou důležité kvůli tomu, že výrazně zkracují brzdnou dráhu vozidla. 

Tyto opatření jsou vyobrazeny na obrázku 11. Na přechodu pro chodce nainstalovat 

zapuštěná LED návěstidla, aby byl přechod dobře viditelný také v noci a při snížené 

viditelnosti. Posledním návrhem je zvýraznění svislé dopravní značky „přechod pro 

chodce“, zvýraznění je realizované pomocí reflexního rámu zelenožluté barvy. Tato 

opatření lze vidět na obrázku 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Navržená opatření [Zdroj: vlastní] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Navržená opatření [Zdroj: vlastní] 
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5. 3 Ostrava, Výškovická – návrh 3 

Přechod nacházející se v Ostravě na Výškovické ulici je nebezpečný kvůli umístění 

v blízkosti tramvajových zastávek (viz obrázek 13). Přechod je bez světelného 

signalizačního zařízení. Nebezpečí vzniká při výstupu či nástupu osob, kdy chodec spěchá 

na tramvaj, pořádně se nerozhlédne a náhle vstoupí na vozovku. V letech 2009-2013 zde 

byly zaznamenané 2 dopravní nehody, přičemž obě dvě nehody byly zaviněné chodcem. 

V obou případech bylo chodci způsobeno lehké zranění. Dle CDV je ztráta z dopravní 

nehodovosti v důsledku lehkého zranění vyčíslena na 668 170 Kč, z toho důvodu byly 

ztráty vyčísleny na 1 336 340 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Ostrava, Výškovická, silnice III/ 4787 [8] 
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Návrh opatření 

Zlepšit protismykové vlastnosti vozovky aplikací protismykových materiálů 

systému rocbinda, které také zvýrazňují místo před přechodem pro chodce. Ze strany 

přijíždějících tramvají nainstalovat ochranné zábradlí, zabraňující náhlému vstupu na 

vozovku. Návrhy lze vidět na obrázku 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Navržená opatření [Zdroj: vlastní] 
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5. 4 Ekonomické zhodnocení  

Dle Centra dopravního výzkumu je ekonomická ztráta na lidský život vyčíslena na 

17,7 miliónů Kč. S ohledem na statistické údaje z období 2009-2013 na území 

Moravskoslezského kraje, kdy bylo na silnicích usmrceno 114 chodců, byla ztráta 

společnosti vyčíslena na neuvěřitelných 2 017 800 000 Kč. Z toho vyplývá, že roční 

průměr ztrát za usmrcené osoby na pozemních komunikacích činí 403,56 miliónů Kč. Na 

tomto území se nachází spousta nevyhovujících přechodů pro chodce, proto je zapotřebí 

dbát zvýšené pozornosti na jejich přítomnost a následně realizovat nová opatření, která 

eliminují příčiny a následky dopravních nehod. Je potřeba se soustředit na místa, kde hrozí 

osobám největší nebezpečí a na místa, kde jsou způsobovány největší ekonomické ztráty, 

právě na těchto místech je investice financí nezbytná. V tabulce 9 jsou orientačně 

vyčísleny inovativní návrhy, které jsou uvedeny bez cen za případné terénní úpravy. Suma 

potřebná k inovaci vytipovaných míst činí 990 000 Kč.  Avšak i tak lze říci, že kdyby byla 

tato místa navrhnuta dle nejnovějších norem, nemusela by být společnosti způsobena ztráta 

ve výši 2 004 510 Kč, která je důsledkem zranění při dopravních nehodách.  

 

Tabulka 9: Ekonomické zhodnocení návrhů [Zdroj: vlastní] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrh 1 orientační 
cena (Kč) 

LED návěstidla 120 000 

dělící ostrůvek 210 000 

celkem 330 000 

  
návrh 2  orientační 

cena (Kč) 

LED návěstidla 120 000 

protismyková úprava 157 500 

svislé dopravní značení 25 000 

celkem 302 500 

  
návrh 3 

orientační 
cena (Kč) 

protismyková úprava 157 500 

zábradlí 200 000 

celkem 357 500 
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Závěr 

 

V bakalářské práci jsem se zabývala bezpečnosti chodců na pozemní komunikaci. 

Cílem práce bylo upoutat pozornost na riziková a nebezpečná místa a následně navrhnout 

opatření, které by zvyšovalo bezpečnost chodců na vytipovaných místech v rámci 

Moravskoslezského kraje.  

V úvodu práce jsem se věnovala popisu pojmů potřebným k pochopení této 

problematiky. Také byly popisovány druhy přechodů a komunikací pro chodce a jejich 

způsoby navrhování, které vychází z českých technických norem. Následně byly 

popisovány normy a zákony, věnující se této problematice. Ačkoliv je mnoho norem  

a zákonů zabývající se touto problematikou, nejsou na sebe zcela navazující. V České 

republice neexistuje specializovaný předpis, jenž by se touto problematikou komplexně 

zabýval, kde by byly obsaženy všechny návrhy a popisy uspořádání či vybavení přechodů 

pro chodce. 

Další část práce se zabývala statistickými údaji. Byly uvedeny údaje na území 

Moravskoslezského kraje za období 2009-2013. Bylo posuzováno, za kolik dopravních 

nehod způsobených srážkou s chodcem nesou vinu právě chodci. Také byly kategorie 

chodců seřazeny dle počtu zavinění, ze kterých vzešli jako nejčastější viníci dopravních 

nehod muži. Ze statistik vyplývá, že cca 12% dopravních nehod způsobených srážkou 

s chodcem jsou způsobeny právě v Moravskoslezském kraji. 

Při analýze bezpečnostních rizik byl použit Ishikawův diagram, jenž posloužil 

k identifikaci rizik. Pro následné vyhodnocování rizik byla použita metoda FMEA. Dále 

bylo aplikováno Paretovo pravidlo, kterým se rizika rozdělila na přijatelná a závažná. 

Rizika, která se jevila jako nejzávažnější je potřeba minimalizovat.  

V poslední části práce, byla zvolena 3 riziková místa na území Moravskoslezského 

kraje, na kterých hrozí pěším účastníkům nebezpečí, především z důvodu dopravně 

bezpečnostních deficitů. Po seznámení s místy byla následně navržena nová opatření, která 

zvyšují bezpečnost chodců na vytipovaných přechodech.  
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