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Anotace 

MATÚŠKOVÁ, Romana. Rizikové faktory dopravních nehod s chodci: diplomová 

práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního 

stavitelství, 2016, 96 s. Vedoucí diplomové práce: Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou dopravních nehod s chodci. Součástí 

práce je analýza dopravních nehod s chodci, které se udály ve městě Ostrava. Na základě 

výsledků a vyhodnocení analýzy dopravní nehodovosti je vybráno pět kritických lokalit. U 

každé lokality je zjištěno součastné stavební uspořádání, osvětlenost přechodů, nedostatky 

přechodů, zjištění a následné vyhodnocení intenzit pěší dopravy, intenzity motorové dopravy, 

zjištění počasí v době nehod, nedostatků přechodů, rozbor nehodovosti. Cílem této práce je 

zjistit příčiny vzniku dopravních nehod s chodci ve vybraných lokalitách, a na jejich základě 

provést taková opatření, která by vedla k jejich snížení. 

Klíčová slova: nehody s chodci, dopravní průzkum pěší intenzity, přechod pro chodce, 

místo pro přecházení. 

Abstract 

MATÚŠKOVÁ, Romana. The Risk Factors of Traffic Accidents with Pedestrians: 

thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Transport Structures, 2016, 96 p. Leading thesis: Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.  

This thesis deals with the issue of traffic accidents with pedestrians. Part of this work 

is analysis of accidents involving pedestrians that took place in Ostrava. Based on results and 

evaluation of the analysis of road accidents it is selected five critical locations. Each location 

is identified current structural arrangements, illuminance transitions, transitions shortcomings, 

the findings and the subsequent evaluation of the intensity of pedestrian traffic intensity of 

motorized traffic, finding the weather at the time of accidents, deficiencies transitions, 

analysis of accidents. The goal of this work is to determine the causes of accidents involving 

pedestrians in selected locations, and on this basis to implement measures that would lead to 

their reduction. 

Key words: accidents with pedestrians, pedestrian traffic survey intensity, crosswalk, 

place for go across.  
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1 Úvod 

Jedním z nejpřirozenějších pohybových projevů člověka je chůze, která přispívá 

ke zlepšování lidského zdraví. V porovnání s dopravními prostředky, které produkují 

množství znečisťujících látek (emise, skleníkové plyny a další škodliviny) a vyvolávají vznik 

vibrací a hluku, chůze nikterak neovlivňuje životní prostředí. 

Kdo je vlastně chodec? Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích, stanovuje chodce jako: „osobu, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, 

vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje 

se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku 

pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm
3
, psa a podobně.“ [1] 

Co se týče bezpečnosti, patří chodci mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. 

Srážka chodce s dopravním prostředkem končí téměř vždy vážným zraněním, často však mají 

tyto střety fatální konec. Téměř 60 % chodců, pohybujících se v neosvětlených částech obce, 

umírá za tmy. Aby byl chodec spatřen řidičem motorového vozidla v dostatečné vzdálenosti, 

je třeba, aby byl dobře viděn. Viditelnost chodce se může zvýšit použitím vhodné barvy 

oblečení nebo doplňků z reflexních a fluorescenčních materiálu. Rozdíly ve viditelnosti jsou 

znázorněny na obrázku 1. [2] 

 

Obrázek 1 – Viditelnost chodců při použití reflexních materiálu a oblečený vhodných 

barev. [3] 

Z obrázku 1 vyplývá, že chodec, který používá reflexní materiály, je řidičem 

motorového vozidla spatřen ve vzdálenosti kolem 200 m, což řidiči umožňuje provést 

dostatečný úhybný manévr, aby nedošlo ke srážce s chodcem. [2] 
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V České republice (ČR) je od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2015 evidováno 30 863 dopravních 

nehod s chodci. Během těchto dopravních nehod došlo k usmrcení 1 311 chodců, z nichž bylo 

44 dětí do 15 let. Z celkového počtu evidovaných dopravních nehod, bylo 11 045 nehod 

zaviněných samotnými chodci, z nichž 3 942 nehod zavinili děti do 15 let. 

 

Graf 1 – Počet dopravních nehod s chodci v ČR a úmrtnost chodců. 

Z grafu 1 je patrné, že k největšímu počtu evidovaných dopravních nehod s chodci 

došlo v roce 2007 (4 224 dopravních nehod), v tomto roce je také nejvíce dopravních nehod 

zaviněných samotnými chodci (1 576 dopravních nehod). Co se týče úmrtí chodců, 

byl nejkritičtější rok 2008, kdy došlo ke 210 úmrtím.  

Pro snížení počtu dopravních nehod s chodci a zejména pak úmrtnosti chodců, 

je důležité: 

• vhodné zřízeni aktivních prvků bezpečnosti (přechody pro chodce, místa 

pro přecházení, osvětlení přechodů, vhodné rozhledy na přechodech, atd.), 

• dobrá viditelnost chodců a jejich informovanost (od roku 2007 je Policejním 

prezidentem ČR realizován preventivní projekt s názvem „Zebra se za Tebe 

nerozhlédne!“, jejímž cílem je informovat chodce a další účastníky silničního 

provozu, jak se správně chovat na přechodech pro chodce [4]),  

• vyvíjet pasivní prvky bezpečnosti, které sníží následky dopravní nehody s chodci, 

• uvědomění si ceny lidského života.  
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2 Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

2.1 Přechod pro chodce 

Jedná se o místo, se sníženým a naklopeným chodníkem, které slouží pro přecházení 

chodců přes komunikaci. Přechod pro chodce je vyznačen jak svislým, tak vodorovným 

dopravním značením. Svislé dopravní značení je tvořeno dopravní značkou IP 6 „Přechod 

pro chodce“ a vodorovné dopravní značení značkou V 7 „Přechod pro chodce“. Při návrhu 

přechodu pro chodce musí být zajištěny rozhledové poměry. [5] 

Jak pro řidiče, tak pro chodce, platí u/na přechodu pro chodce povinnosti, které musí 

dodržet.  

Mezi základní povinnosti chodce patří [6]: 

• daní přednosti tramvajím a vozidlům s předností v jízdě; 

• nevstupovat na přechod popřípadě vozovku před blížícím se vozidlem; 

• že nesmí přinutit řidiče k náhlé změně rychlosti nebo směru jízdy. 

Mezi základní povinnosti řidiče patří [6]: 

• přizpůsobit rychlost jízdy tak, aby byl schopen bezpečně zastavit vozidlo; 

• neohrozit chodce, který přechází pozemní komunikaci; 

• umožnit chodci, vyskytujícímu se na přechodu nebo chodci, který se přechod 

chystá použít, bezpečně a nerušeně přejít vozovku. 

2.1.1 Přechody bez řízení světelným signalizačním zařízením 

Přechody, které nejsou řízeny světelným signalizačním zařízením (SSZ), můžeme 

navrhnout pouze přes dva protisměrné jízdní pruhy, nebo před křižovatkou se dvěma jízdními 

pruhy, z nichž jeden pruh slouží k odbočování.  

Základní rozměry:  

• nejmenší šířka 3,0 m (pouze v odůvodněných případech); 
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• standardní šířka 4,0 m; 

• při větší koncentraci chodců je možno šířku zvýšit o 1,0 m; 

• čekací plocha na komunikaci pro chodce je 0,5 m2 (min. 0,3 m2) na chodce; 

• maximální délka, měřená mezi obrubami, je u neděleného přechodu 

(viz obrázek 2) 6,5 m, u nově navrhované komunikace a 7,0 m, při 

rekonstrukci a při provozu liniové osobní dopravy; 

• délka se může zvětšit o 1,0 m až o 3,0 m (v odůvodněných případech), pokud 

je přechod umístěn do nároží křižovatky; 

• při větších délkách je nutné provést některé z uvedených opatření nebo jejich 

kombinacemi:  

o zúžení komunikace - jednostranné/oboustranné;  

o vysazené chodníkové plochy (viz obrázek 3);  

o ochranné ostrůvky (viz obrázky 4 a 5) - vhodné využit při délce mezi 

obrubami ≥ 8,5 m;  

o zpomalovací prahy (viz obrázek 5) - zřizují se v odůvodněných 

případech, mohou být úzké nebo široké;  

o zvýšení plochy křižovatky;  

o použití dopravního značení - např. vodorovné dopravní značení V12e –

 bílá klikatá čára (viz obrázky 2, 4 a 5).  

• Pokud nelze realizovat žádné výše uvedené opatření, pak navrhujeme přechod 

řízený SSZ. [5] 

Možná uspořádání:  

 

Obrázek 2 – Nedělený přechod pro chodce s vodorovným dopravním značením V12e. 

[5] 



15 
 

 

Obrázek 3 – Přechod pro chodce na nároží s vysazenou chodníkovou plochou. [5] 

 

Obrázek 4 – Přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem. [7] 

 

Obrázek 5 - Přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem a širokým zpomalovacím 

pásem. [5][7] 
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2.1.2 Přechody řízené světelným signalizačním zařízením  

Přechody řízené pomocí SSZ navrhujeme vždy, vedou-li přes dva a více stejnosměrné 

jízdní pruhy.   

Základní rozměry:  

• délka u neděleného přechodu na nově navrhované komunikaci, která je měřená 

mezi obrubami, nemá přesáhnout 10,0 m. Při rekonstrukcích nemá přesáhnout 

12,5 m, u přechodů vedoucí přes tramvajový pás může být tato délka 

výjimečně 17,0 m – 18,5 m. 

• délka se může zvětšit o 2,0 m, pokud je přechod umístěn do nároží křižovatky; 

• při větších délkách provádíme opatření stejná jako u přechodu bez řízení SSZ; 

• přechod řízený samostatným SSZ musí být v koordinaci s nejbližším SSZ, 

pokud je jejich vzdálenost menší než 100 m. Při větších vzdálenostech je SSZ 

řízené poptávkou. [5] 

Možná uspořádání: Na obrázcích 6, 7 a 8 jsou znázorněny možná uspořádaní přechodu 

pro chodce řízené pomocí SSZ.   

 

Obrázek 6 – Přechod se zvýšeným tramvajovým pásem na čtyřpruhové komunikaci. [7] 
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Obrázek 7 - Přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem. [7] 

 

Obrázek 8 – Přechod na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci. [5] 

Respektování SSZ chodci:  

V roce 2014 bylo provedeno několik hodinových průzkumů v různých městech ČR. 

Tyto průzkumy se zaměřily na respektování světelné signalizace na samostatně řízených 

přechodech pro chodce. Průzkumem byla zjištěna závislost respektování SSZ chodci 

na intenzitě provozu (čím je menší intenzita provozu, tím méně chodci respektují SSZ). 

Průzkum také sledoval počet chodců, kteří přecházeli na zelenou, červenou a mimo přechod. 

V následující tabulce 1 jsou uvedeny 3 sledované přechody pro chodce v Ostravě a výsledky 

jejich průzkumu. [8] 

Tabulka 1 – Výsledky sledování samostatných přechodů pro chodce v Ostravě. [8] 

přechod 
intenzita 
[voz/h] 

délka 
[m] 

Počet chodců [ch/h] podíl 
Z na Z na Č mimo Ʃ 

17. listopadu – nám V. Vacka 734 10 674 34 18 726 0,93 
Opavská zast. Třebovická (J) 996 7 106 66 0 172 0,62 
28. října – zast. Dům. En. (S) 524 3,5 199 165 4 368 0,54 



18 
 

2.2 Místo pro přecházení 

Jedná se o místo, se sníženým a naklopeným chodníkem, sloužící k přecházení chodců 

přes komunikaci mimo vyznačené přechody pro chodce. Místo pro přecházení nenahrazuje, 

ale pouze doplňuje přechody pro chodce. Při návrhu musí být také zajištěny rozhledové 

poměry. 

Oproti přechodům pro chodce nejsou tato místa vyznačená dopravním značením, 

a platí zde obecná úprava užívání pozemní komunikace, platí zde jiný vztah mezi řidičem 

a chodcem. Hlavní rozdíly vztahu řidiče a chodce u míst pro přecházení jsou, že: 

• řidič není povinen umožnit chodci nerušeně přejít vozovku;  

• řidič zde může zastavit a stát (pokud zákaz není stanoven dopravním značením 

nebo pokud nevyplývá za zákonné úpravy); 

• práva pro chodce, která jsou stanovena u přechodu pro chodce, jsou zde 

neplatná. [5][9] 

Délka místa pro přecházení nemá překročit délku přechodu pro chodce, při překročení 

provádíme stejná opatření jako u přechodu pro chodce, viz strana 11.  

Možná uspořádání: Na obrázcích 9, 10 a 11 jsou znázorněny možná uspořádaní míst 

pro přecházení.   

 

Obrázek 9 – Nedělené místo pro přecházení. [5] 
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Obrázek 10 – Místo pro přecházení s bezpečnostním ostrůvkem. [7] 

 

Obrázek 11 – Místo pro přecházení značené vodorovným dopravním značením. [7] 

2.3 Umístění přechodu pro chodce a míst pro přecházení 

Umístění přechodu pro chodce a míst pro přecházení je závislé na charakteru 

urbanizace (→ poptávce pro přecházení) a na funkční skupině komunikace [5]: 

• Přechody pro chodce a místa pro přecházení se na komunikaci s funkční 

skupinou B zřizují na ramenech křižovatky, nebo mohou být umístěná 

v mezikřižovatkových úsecích (závisí na intenzitě chodců a vozidel). 

• Přechody pro chodce a místa pro přecházení se na komunikaci s funkční 

skupinou C, s nejvyšší dovolenou rychlostí ≤ 50 km.h-1, umísťují v závislosti 

na intenzitě chodců a dopravního významu komunikace. V zónách s nejvyšší 

dovolenou rychlostí ≤ 30 km.h-1 se přechody pro chodce nenavrhují. 

• Na komunikacích s nejvyšší dovolenou rychlostí ≥ 70 km.h-1 zřizujeme 

mimoúrovňové křížení chodců.  
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2.4 Bezbariérové řešení přechodu pro chodce a míst pro přecházení 

 Bezbariérové využití míst sloužících k přecházení chodců přes komunikaci, jsou 

stanoveny ve vyhlášce ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. „o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. [26] 

Důležité parametry pro zajištění bezbariérovosti [26]:  

• výška obrubníku maximálně 0,02 m; 

• podélný sklon ploch pro chodce nejvýše 12,5 %; 

• příčný sklon ploch pro chodce nejvýše 2,0 %; 

• signální pásy jsou široké 0,8 – 1,0 m s minimální délkou 1,5 m; 

• varovné pásy mají šířku 0,4 m; 

• vodící pásy šířky 0,55 m, složené z 2 x 3 nebo 2 x 2 pásků; 

• hmatné pásy šířky 0,3 – 0,4 m. 

U přechodu pro chodce se na chodníku zřizuje hmatové vedení pomocí signálního 

pásu, který začíná u umělé/přirozené vodící linie a končí u varovného pásu. Pokud je přechod 

pro chodce veden šikmě nebo v oblouku o poloměru menším než 12,0 m nebo je přechod 

delší než 8,0 m, zřizujeme vodící pás přechodu.  

Přechody pro chodce, které jsou řízeny pomocí SSZ, musí být vybaveny akustickou 

signalizací. Sloupek signalizace se umísťuje do osy signálního pásu nejdále 0,75 m 

od bezpečnostního odstupu. Ovládání signalizace na sloupku musí být umístěno maximálně 

1,2 m od úrovně komunikace pro chodce.  

Na obrázku 12 je znázorněná bezbariérová úprava dostatečně širokého chodníku, 

u kterého je umožněno zachování průchozího prostoru, který je ≥ 0,9 m. Zatímco obrázek 13 

znázorňuje bezbariérovou úpravu chodníku, který neumožňuje zachování průchozího prostoru 

tento prostor je tedy ≤ 0,9 m. [26] 
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Obrázek 12 - Bezbariérové úpravy v místě přechodů pro chodce. [7] 

 

Obrázek 13 – Bezbariérové úpravy sníženého chodníku v místě přechodů pro chodce, 

neumožňující standardní uspořádaní. [7] 

Přechody pro chodce, které vedou přes jízdní pás/pruh pro cyklisty se upravují pomocí 

tzv. hmatných pásu (viz obrázek 14).  

 

Obrázek 14 – Bezbariérová úprava. [7] 
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Místa pro přecházení můžeme, dle bezbariérovosti, rozdělit na dva typy:  

1. Místo pro přecházení, které lze z technických a provozních podmínek považovat 

za bezpečné pro osoby se zrakovým postižením – v místě přecházení se na chodníku 

zřizuje hmatové vedení pomocí signálního pásu, který začíná u umělé/přirozené vodící 

linie a končí u varovného pásu, od kterého je odsazen o 0,30 – 0,50 m. Pokud je místo 

pro přecházení vedeno šikmě nebo v oblouku o poloměru menším než 12 m nebo je 

delší než 8 m, zřizujeme u těchto míst vodící pás, který navazuje na signální pásy. 

Bezbariérové úpravy jsou vyobrazeny na obrázku 15. [7] 

 

 Obrázek 15 – Bezbariérová úprava mísa pro přecházení, které je bezpečné pro osoby 

se zrakovým postižením. [5] 

2. Místo pro přecházení, které nelze z technických a provozních podmínek považovat 

za bezpečné pro osoby se zrakovým postižením - v místě přecházení se na chodníku 

zřizuje pouze varovný pás. Bezbariérové úpravy jsou vyobrazeny na obrázku 16. [7] 

 

Obrázek 16 - Bezbariérová úprava mísa pro přecházení, které není bezpečné pro 

osoby se zrakovým postižením. [7]  
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3 Databáze dopravní nehodovosti 

Pro úspěšnou lokalizaci, identifikaci a vyhodnocení problému, které vznikají v oblasti 

dopravní nehodovosti, je zapotřebí získat určitá data. Mezí hlavní charakteristiky těchto dat 

patří:  

• přesnost; 

• spolehlivost; 

• dostupnost; 

• srovnatelnost; 

• aktuálnost; 

a to jak na lokální, regionální, tak i na národní a mezinárodní úrovni. [10] 

3.1 Hlavní zdroje dat využívané v ČR 

V ČR jsou využívány následující zdroje nehodových dat: 

• databáze nehodovosti dopravní policie ČR – zde jsou evidovány všechny 

dopravní nehody s hmotnou škodou přesahující 100 000 Kč a dopravní nehody 

při, kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osoby. Výhodou této databáze 

je dobrá dostupnost a přehlednost poskytovaných dat.  

• databáze pojišťoven – zaměřuje se na havarovaná vozidla. Nevýhodou je těžká 

dostupnost dat jelikož tyto data obsahují osobní údaje majitele vozidla.  

• databáze zdravotních zařízení – je zaměřená na následky dopravních nehod 

na lidské zdraví. Stejně jako databáze pojišťoven obsahuje i tato databáze 

osobní údaje o pojištěných osobách, je tedy také těžko dostupná. [10] 

• databáze hloubkové analýzy dopravní nehodovosti – jedná se o podrobné 

zkoumání dopravních nehod, při kterých došlo k zranění osob. Tuto 

multioborovou expertní výzkumnou činnost provádí centrum dopravního 

výzkumu, v. v. i.. Jihomoravského kraje.  Hloubková analýza se skládá ze třech 

částí: 

o místní šetření = provádí se na místě dopravní nehody. Provádí 

následující šetření: psychologický rozhovor, měření fyzikálních veličin, 
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ohledání dopravní techniky a prostoru. Výstupem tohoto šetření je 

kompletně zaznamenána databáze.   

o ohledání vozidla v laboratoři = podrobné ohledání dopravní techniky, 

skenováním vzniklých deformací vozidla (viz obrázek 17) pomocí 

laserového 3D skeneru. 

o analýza dopravních nehod = jedná se o analýzu prostředí, lidského 

faktoru, zranění a nehodového děje, dále obsahuje rekonstrukci nehody, 

zjištěné poznatky, doporučení a návrh. [11] 

 

 

Obrázek 17 – 3D model havarovaného vozidla. [11] 

3.1.1 Využití získaných dat na území ČR 

• Dopravní nehody v mapě – jedná se o aplikaci, která zobrazuje informace 

o dopravních nehodách na geografickém podkladu (v tzv. jednotné dopravní 

vektorové mapě – viz obrázek 18). Základní funkcí je možnost zobrazit, dle 

zvolených kritérií, výskyt nehod v mapovém podkladu. Každá evidovaná 

dopravní nehoda má svůj protokol, který obsahuje podrobné informace o dané 

dopravní nehodě. Tento systém slouží pro jednoduší vyhodnocení statických 

údajů o nehodách v daném území, lokalitě nebo na sledované pozemní 

komunikaci. [10][12] 
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Obrázek 18 – Ukázka z aplikace dopravní nehody v mapě. [zdroj: jdvm.cz] 

• Nehodová místa – aplikace, vznikla z projektu Ministerstva dopravy ČR, tzv. 

INFOBESI (Informační systém pro podporu rozhodování v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu). Slouží pro analýzu nehodových míst (lokalit). Nehodové 

lokality a místa dopravních nehod jsou zobrazena na webovém serveru, 

poskytovaná z nehodových dat Policie ČR (PČR). [10] 

Ukázka z aplikace nehodová místa, je znázorněna na obrázku 19. 

 

Obrázek 19 - Ukázka z aplikace nehodová místa. [zdroj: dopravniinfo.cz] 
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3.2 Mezinárodní databáze 

V mezinárodní databázi jsou evidovány pouze dopravní nehody, při kterých došlo ke 

zranění. Zaměřují se na okolnosti dopravní nehody, nikoli na jejich příčiny a zavinění. Mezi 

nejvýznamnější mezinárodní databáze patří IRTAD a CARE. [10] 

• IRTAD (International Road Traffic and Accident Database), „Mezinárodní 

databáze silniční dopravy a nehodovosti“ - databáze, která sbírá, zpracovává, 

vyhodnocuje a harmonizuje data. Nehodová data této databáze, mají vysokou 

úroveň harmonizace, spolehlivosti a výhodou je i jejich rychlá aktualizace. 

Plný rozsah databáze je přístupný pouze pro její členy (databáze má celkem 

54 členů), pro ostatní zájemce jsou přístupná pouze vybraná data nehodovosti.  

Poskytovaná data:  

o nehodová (počet nehod se zraněním (také množství zraněných osob), 

usmrcení, typ komunikace, apod.). 

o expoziční (druh vozidla, typ pozemní komunikace, počet obyvatel 

státu, počet řidičů, dopravní výkon, apod.).  [10][13] 

• CARE – (Community database on Accidents on the Roads in Europe) 

„Evropská databáze silniční nehodovosti“ -  databáze, je tvořená ze záznamu 

dopravních nehod, které jsou vybrány z nehodových databází členských států 

Evropské Unie (EU). Databáze není určená veřejnosti, slouží pouze 

odborníkům, kteří jsou schopni správně posoudit tyto data. Nevýhodou 

databáze CARE je delší doba aktualizace a komplikace srovnatelnosti. 

Výhodou je podrobné členění, libovolné množství výběrů a získaných údajů. 

[10][14] 

Mezi další mezinárodní databáze patří například [10]:  

• Evropská hospodářská komise Organizace spojených národu (EHK OSN),  

• Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health Organization), 

• Mezinárodní silniční federace (IRF - International Road Federation).  

.  
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4 Analýza dopravní nehodovosti v Ostravě - situace střet chodce s 

vozidlem 

Množství dopravních nehod s chodci, které se udály v Ostravě od 1. 1. 2010 do 31. 12. 

2014, byly zjištěny pomocí informací uvedených na stránkách PČR [30]. Z informativních 

výpisů (viz příloha č. 1), jenž tyto stránky nabízí pro každou evidovanou dopravní nehodu, 

byly zaznamenávány následující poznatky: 

• evidenční číslo dopravní nehody; 

• datum a den nehody; 

• viník nehody; 

• návykové látky; 

• zda došlo k usmrcení, těžkému, nebo lehkému zranění; 

• příčina dopravní nehody; 

• viditelnost; 

• druh vozidla; 

• zda došlo k nehodě na přechodu pro chodce. 

Výše uvedené poznatky, u všech evidovaných dopravních nehody s chodci, byly 

zaznamenány do tabulek (viz vzorová tabulka 2), zbývající tabulky jsou součástí CD nosiče. 

Z takto zjištěných informací, byla provedena statistika dopravní nehodovosti 

v Ostravě, která obsahuje: 

• celkový počet dopravních nehod s chodci; 

• následky dopravních nehod s chodci; 

• časové rozložení dopravních nehod vzhledem k úmrtnosti chodců; 

• viník dopravních nehod s chodci; 

• dopravní nehody zaviněné pod vlivem návykových látek; 

• příčiny vzniku dopravních nehod; 

• nehody, které se udály na přechodu pro chodce nebo v jeho blízkosti; 

• druh vozidel při střetu s chodcem; 

• nehody dle viditelnosti. 
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Tabulka 2 – Vzorová tabulka zaznamenaných dopravních nehod s chodci. 

Dopravní nehody s chodci rok 2010 
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6.1. st CH ano 0 0 1 
nezaviněná 
řidičem 

ve dne - 
viditelnost 
nezhoršená 

O ano 

01
23

 

18.1. po CH ne 1 0 0 
nezaviněná 
řidičem 

ve dne - 
viditelnost 
zhoršená 

T ano 

01
45

 

20.1. st CH - 0 0 1 
nezaviněná 
řidičem 

ve dne - 
viditelnost 
nezhoršená 

nezjištěno, 
řidič ujel 

do 
20m 

01
64

 

23.1. so Ř ne 0 0 1 
vyhýbání bez 

dostatečné boční 
vůle 

ve dne - 
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nezhoršená 

O ne 

02
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27.1. st CH ano 0 0 1 
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nezhoršená 

N ano 

03
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12.2. pá Ř - 0 1 0 
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řízení 
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viditelnost 
zhoršená 

nezjištěno, 
řidič ujel 

ne 
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4.1 Celkový počet dopravních nehod s chodci 

Dopravní nehody s chodci, které se udály v Ostravě za posledních 5 let, jsou 

znázorněny v grafu 2. 

 

Graf 2 – Počet dopravních nehod s chodci. 

Celkem se v Ostravě událo 739 dopravních nehod s chodci. K největšímu počtu 

dopravních nehod došlo v roce 2012, kdy bylo policii evidováno 158 dopravních nehod 

s chodci. Nejméně dopravních nehod bylo evidováno v roce 2014, kdy se událo 

o 25 dopravních nehod méně. 

4.2 Následky dopravních nehod s chodci 

Následky dopravních nehod, na lidské zdraví, jsou uvedeny v následující tabulce 3 

a jsou znázorněny v grafu 3. 

Tabulka 3 – Následky dopravních nehod s chodci. 

Rok Usmrceno 
Těžce 

zraněno 
Lehce 

zraněno 
2010 6 12 136 
2011 8 17 124 
2012 8 18 118 
2013 3 19 108 
2014 4 20 91 
Ʃ 29 86 577 
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Během celkového počtu 739 dopravních nehod došlo k usmrcení 29 chodců, 

86 chodců bylo těžce zraněno a 577 chodců lehce zraněno. 

 

Graf 3 – Následky dopravních nehod s chodci. 

Co se týče úmrtnosti chodců, byly nejkritičtějšími roky 2011 a 2012, kdy při nehodách 

zahynulo 8 chodců. V roce 2010 bylo nejvíce chodců lehce zraněných (136 chodců) a nejvíce 

těžce zraněných chodců bylo evidováno v roce 2014 (20 chodců). 

4.3 Časové rozložení dopravních nehod s chodci 

V následující tabulce 4, jsou uvedeny úmrtností chodců podle jednotlivých dnů 

v týdnu. V tabulce 5, jsou uvedeny úmrtností chodců podle jednotlivých měsíců. 

Tabulka 4 – Rozložení úmrtnosti podle dnů v týdnu.  

Rok pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Ʃ 
2010 2 1 0 0 1 0 2 6 
2011 2 2 0 1 1 1 1 8 
2012 2 0 1 1 3 1 0 8 
2013 1 1 0 0 0 1 0 3 
2014 0 0 2 1 1 0 0 4 
Ʃ 7 4 3 3 6 3 3 29 

Nejtragičtějším dnem, během sledovaného období, bylo stanoveno pondělí, kdy došlo 

k úmrtí 7 chodců. Druhým nejtragičtějším dnem je pátek s 6 usmrcenými chodci.  
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Tabulka 5 - Rozložení úmrtnosti podle měsíců. 

Měsíc 2010 2011 2012 2013 2014 Ʃ 
Leden 1 0 2 0 1 4 
Únor 0 1 1 1 0 3 
Březen 1 1 0 0 0 2 
Duben 0 1 0 0 0 1 
Květen 0 0 1 1 1 3 
Červen 1 0 0 0 1 2 
Červenec 0 0 0 0 0 0 
Srpen 0 0 0 0 0 0 
Září 0 1 1 0 1 3 
Říjen 1 0 0 0 0 1 
Listopad 0 1 2 1 0 4 
Prosinec 2 3 1 0 0 6 

Ʃ 6 8 8 3 4 29 

Nejtragičtější měsíc, co se týče úmrtností chodců, je stanoven prosinec, kdy došlo 

k usmrcení 6 chodců. Druhými nejtragičtějšími měsíci jsou leden a listopad se 4 usmrcenými 

chodci. 

4.4 Viník dopravních nehod s chodci 

Počty dopravních nehod s chodci dle zavinění dopravní nehody, jsou uvedeny 

v následující tabulce 6 a jsou znázorněny v grafu 4. 

Tabulka 6 – Viník dopravní nehody s chodci. 

Rok 

Viník dopravní nehody 

Chodec 
Řidič motorového / 

nemotorového vozidla 
Jiné zavinění 

2010 52 101 0 
2011 64 89 2 
2012 72 86 0 
2013 42 98 0 
2014 37 96 0 

Ʃ 267 470 2 

Nejvíce dopravních nehod bylo zaviněno řidiči motorového/nemotorového vozidla 

(470 nehod). Sami chodci způsobili 267 dopravních nehod a zbývající 2 nehody 

byly způsobeny jiným zaviněním. 
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Graf 4 – Viník dopravní nehody. 

Řidiči motorového/nemotorového vozidla, způsobily nejvíce dopravních nehod v roce 

2010, kdy zavinili 101 dopravních nehod. Pokud se zaměříme na nehody způsobené 

samotnými chodci, byl nejkritičtějším rokem rok 2012, kdy chodci zavinili 72 dopravních 

nehod. 

4.5 Dopravní nehody zaviněné pod vlivem návykových látek 

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem návykových látek, jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tyto nehody jsou také znázorněny v grafu 5. 

Tabulka 7 – Počet dopravních nehod zaviněných pod vlivem návykových látek. 

Rok 
Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu 

Chodec Řidič motorového / 
nemotorového vozidla Ʃ 

2010 10 1 11 
2011 8 3 11 
2012 11 2 13 
2013 6 0 6 
2014 2 2 4 
Ʃ 37 8 45 
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Z celkového počtu 267 dopravních nehod, zaviněných chodci, bylo u 37 nehod 

zjištěno požití návykové látky. U 470 nehod, které byly zaviněny řidiči motorového/ 

nemotorového vozidla, bylo zjištěno u 8 dopravních nehod požití návykové látky. 

 

Graf 5 - Počet dopravních nehod zaviněných pod vlivem návykových látek. 

Nejvíce nehod, které zavinili chodci pod vlivem návykových látek, bylo evidováno 

v roce 2012 (11 dopravních nehod). Nejvíce dopravních nehod zaviněné řidiči motorového/ 

nemotorového vozidla pod vlivem návykových látek, je evidován pro rok 2011 

(3 dopravní nehody). 
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4.6 Příčiny vzniku dopravních nehod 

V tabulce 8 jsou uvedeny počty dopravních nehod s účasti chodců dle jejich příčin 

a statistika úmrtnosti těchto chodců. 

Tabulka 8 – Příčiny vzniku dopravních nehod a počet usmrcených chodců.  

Příčina vzniku nehody 2010 2011 2012 2013 2014 Ʃ Usmrceno 

Nezaviněná řidičem 
motorového/nemotorového 
vozidla 

52 66 72 42 37 269 10 

Vyhýbání bez dostatečné boční 
vůle 

3 5 1 3 3 15 0 

Chodci na vyznačeném 
přechodu 

37 31 22 35 36 161 5 

Nezvládnutí řízení 6 6 13 6 4 35 2 
Řidič se nevěnoval řízení 25 21 24 18 11 99 5 
Bezohledná, agresivní, 
neohleduplná jízda 

7 1 2 0 0 10 0 

Nesprávný způsob jízdy 0 0 1 12 14 27 0 
Nesprávné otáčení nebo couvání 12 13 9 13 15 62 1 
Nepřizpůsobení rychlosti stavu 
vozovky 

3 2 6 1 1 13 0 

Nepřizpůsobení rychlosti 
vlastnostem vozidla a nákladu 

2 0 0 0 0 2 0 

Nepřizpůsobení rychlosti 
hustotě provozu 

0 3 1 1 2 7 1 

Nepřizpůsobení rychlosti 
viditelnosti 

0 1 0 2 0 3 1 

Nedání přednosti 0 1 1 4 2 8 0 
Nepřiměřená rychlost 0 1 1 1 1 4 3 
Předjíždění bez dostatečného 
rozhledu 

0 0 2 0 0 2 0 

Proti příkazu DEJ PŘEDNOST 0 0 0 0 1 1 0 
Překročení rychlosti 2 1 1 0 1 5 0 
Při odbočování vlevo 1 0 0 0 1 2 0 
Nesprávné předjíždění 1 0 0 0 0 1 0 
Jízda po nesprávné straně - vjetí 
do protisměru 

0 0 0 0 1 1 0 

Jízda na červené světlo 1 3 1 2 3 10 1 
Chyby při udání směru jízdy 1 0 1 0 0 2 0 

Ʃ 153 155 158 140 133 153 29 

Nejvíce dopravních nehod (269 nehod) bylo zapříčiněno samotnými chodci, 

kdy se chodci chovali v rozporu s pravidly silničního provozu, tyto nehody si vyžádaly 
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10 lidských životů. Další příčinou 161 dopravních nehod byli chodci na vyznačeném 

přechodu, během těchto nehod zahynulo 5 chodců. Ztrátu 5 životů si vyžádalo 99 dopravních 

nehod, při kterých se řidič plně nevěnoval řízení motorového vozidla. Další příčinou 

4 dopravních nehod, které si vyžádaly ztráty 3 životů, byla nepřiměřená rychlost. U 35 nehod, 

při kterých řidiči nezvládly řízení, byli usmrceni 2 chodci. Ztrátu 1 lidského života 

si vyžádaly dopravní nehody zapříčiněné nesprávným otáčení nebo couvání (62 nehod); 

nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu (7 nehod); nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti 

(3 nehody) a jízda na červené světlo (10 nehod).  

4.7 Nehody na přechodu pro chodce a v jeho blízkosti 

Dopravní nehody s chodci, které se udály na přechodu pro chodce nebo v jeho 

blízkosti, jsou uvedeny v tabulce 9. Tyto nehody jsou také procentuálně znázorněny v grafu 6. 

Tabulka 9 – Počet nehod na přechodu pro chodce a v jeho blízkosti. 

Rok 
Přechody pro chodce 

V blízkosti přechodu 
pro chodce – do 20 m 

Mimo přechod pro 
chodce 

Počet 
nehod 

Počet 
usmrcených 

Počet 
nehod 

Počet 
usmrcených 

Počet 
nehod 

Počet 
usmrcených 

2010 70 4 8 0 75 2 
2011 65 4 11 0 79 4 
2012 59 2 6 0 93 6 
2013 53 0 11 0 76 3 
2014 50 1 5 0 78 3 
Ʃ 297 11 41 0 401 18 

Za sledované období bylo zjištěno 297 dopravních nehod, které se udály na přechodu 

pro chodce, tyto dopravní nehody si vyžádaly ztrátu 11 lidských životů. U 41 dopravních 

nehod, které se udály v blízkosti přechodu pro chodce (do 20,0 m), nedošlo ke ztrátám 

na lidských životech. U zbývajících 401 dopravních nehod, které se udály mimo přechod pro 

chodce, došlo k usmrcení 18 chodců.  
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Graf 6 – Procentuální zastoupení nehod na přechodu pro chodce, v jeho blízkosti a mimo něj. 

V grafu 6 je znázorněno procentuální zastoupení dopravních nehod, které se udály 

na přechodu pro chodce (tyto nehody činí 40 %) a v jeho blízkosti (6 %). Zbývajících 54 % 

dopravních nehod se udály mimo přechody pro chodce. 

4.8 Druh vozidel při střetu s chodcem 

Počty dopravních nehod, dle druhu vozidla při srážce s chodci, jsou uvedeny 

v následující tabulce 10.  

Tabulka 10 – Druh vozidel při střetu s chodci a jejich následky na životech. 

Druh vozidla 2010 2011 2012 2013 2014 Ʃ Usmrceno 

Osobní automobil 106 112 107 95 78 498 17 

Osobní automobil s přívěsem 0 0 0 1 0 1 0 

Nákladní automobil 15 15 12 12 13 67 3 

Jiné motorové vozidlo 0 0 1 0 1 2 0 

Tramvaj 9 10 15 10 11 55 8 

Trolejbus 1 1 1 0 1 4 0 

Nezjištěno, řidič ujel 19 12 14 14 17 76 1 

Autobus 2 1 6 4 2 15 0 

Jízdní kolo 1 3 2 3 9 18 0 

Jednostopé vozidlo 0 1 0 1 1 3 0 

Ʃ 153 155 158 140 133 739 29 
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Z tabulky 10 je patrné, že k největšímu množství dopravních nehod došlo při střetu 

osobního automobilu s chodcem (498 dopravních nehod). Tyto dopravní nehody si vyžádaly 

životy 17 chodců. U 76 dopravních nehod s chodci nebyl druh vozidla zjištěn, jelikož došlo 

k ujetí vozidla z místa nehody, během těchto nehod došlo k usmrcení 1 chodce. Dalších 

67 dopravních nehod bylo způsobeno při střetu nákladního vozidla s chodcem, kdy došlo 

k úmrtí 3 chodců. Střet tramvaje s chodcem si u 55 dopravních nehod vyžádalo ztráty 

na 8 životech. U zbývajících dopravních nehod, bez ztrát na životech, došlo ke střetu 

chodce s:  

• jízdním kolem (18 nehod);  

• autobusem (15 nehod);  

• trolejbusem (4 nehody);  

• jednostopým vozidlem (3 nehody);  

• jiným motorovým vozidlem (2 nehody);  

• osobním automobilem s přívěsem (1 nehoda). 

Dopravní nehody, dle druhu vozidla při srážce s chodci, jsou také procentuálně 

znázorněny v grafu 7. Nejvíce jsou zde zastoupeny osobní automobily s 67,4 %, dále 

následují dopravní nehody, u kterých není zjištěn druh vozidla (10,3 %); nákladní automobily 

(9,1 %); tramvaje (7,4 %); a ostatní druhy vozidel s 5,8 %. 

 

Graf 7 – Procentuální zastoupení druhu vozidel při dopravní nehodě s chodci. 
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4.9 Počet dopravních nehod s chodci dle viditelnosti 

Počty dopravních nehod s chodci dle viditelnosti, jsou uvedeny v následující 

tabulce 11. 

Tabulka 11 – Počet dopravních nehod s chodci dle viditelnosti. 

Viditelnost 2010 2011 2012 2013 2014 Ʃ Usmrceno 

Ve 
dne 

Viditelnost nezhoršená 114 100 107 102 93 516 14 
Viditelnost zhoršená 13 7 7 4 8 39 2 

V 
noci 

S veřejným osvětlením, 
viditelnost nezhoršená 

23 45 38 32 28 166 13 

S veřejným osvětlením, 
viditelnost zhoršená 

3 3 6 2 4 18 0 

Z tabulky 11 vyplývá, že k největšímu počtu dopravních nehod (516 nehod) došlo 

během dne a to za nezhoršené viditelnosti, při těchto nehodách bylo usmrceno 14 chodců. 

Během dne při zhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek (jedná se např. o déšť, 

mlhu, sněžení, apod.) došlo k 39 dopravním nehodám a k úmrtí 2 chodců. V noci došlo 

k 184 dopravním nehodám, z toho 18 nehod bylo zaviněno při zhoršené viditelnosti. Během 

nezhoršené viditelnosti došlo k 166 nehodám, při nichž zahynulo 13 chodců. 

4.10 Vyhodnocení nehodovosti 

V Ostravě je, od roku 2010 do roku 2014, evidováno celkem 739 dopravních nehod 

s chodci. Během těchto nehod došlo k usmrcení 29 chodců, 86 chodců bylo těžce zraněno a 

577 chodců bylo zraněno lehce. Nejvíce dopravních nehod zavinili řidiči 

motorového/nemotorového vozidla, jedná se o 470 nehod, z nichž bylo 8 nehod zaviněných 

řidiči pod vlivem návykových látek. Při srážce chodce a osobního vozidla došlo při 498 

evidovaných dopravních nehodách k usmrcení 17 chodců. Pokud se zaměříme na chodce, ty 

způsobily 267 dopravních nehod, z nichž bylo u 37 chodců zjištěno požití návykové látky. 

Co se týče zapříčinění vzniku dopravních nehod, sami chodci zavinili, z důvodu 

nedodržování pravidel silničního provozu, 269 dopravních nehod, které si vyžádaly ztráty 

10 lidských životů. Další příčinou 161 dopravních nehod byli chodci na vyznačeném 

přechodu, během nichž zahynulo 5 chodců. Mezi další příčiny vzniku dopravních nehod patří 



39 
 

např.: nevěnování se řízení, nepřiměřená rychlost, nezvládnutí řízení, nesprávné otáčení nebo 

couvání, aj.  

Počty dopravních nehod, které se udály na přechodech pro chodce v Ostravě, se rok 

od roku snižují. Zatímco v roce 2010 bylo policií evidováno 70 dopravních nehod, v roce 

2014 bylo evidováno o 20 dopravních nehod méně. Mezí hlavní důvody snížení nehodovosti 

na přechodech pro chodce patří: 

• zavedení preventivního projektu, fungujícího od roku 2007, s názvem: „Zebra 

se za tebe nerozhlédne!“; 

• zavedení policejních hlídek na přechodech pro chodce nacházejících 

se v blízkosti základních škol a frekventovaných místech. Strážnici hlídkují 

u těchto přechodů v ranních a odpoledních hodinách a dbají na bezpečnost 

chodců. [15] 

Úmrtnost chodců – nejtragičtější dny 

K největšímu počtu usmrcených chodců došlo (dle tabulky 3) v pondělí a v pátek, proč 

zrovna v tyto dny? Pokud vezmeme v úvahu pondělí, tak se většinou jedná o první pracovní 

a školní den v týdnu. Podle mého názoru jak chodci, tak i řidiči, mohou být rozmrzelí 

z nadcházejícího týdne nebo unavení po bujarém víkendu. Tato nálada, popřípadě únava, 

se může projevit nepozorností vůči dění v okolí, což může mít na za následek vznik dopravní 

nehody. Pondělí je také často považováno za nejméně oblíbený a nešťastný den v týdnu [16]. 

Na druhou stranu pátkem pro většinu lidí začíná víkend, a tudíž lidé spěchají z práce a ze škol 

domů, odjíždějí například na chaty a za výlety, myšlenkami již plánují, co budou dělat o 

nastávajícím víkendu, a tedy se zcela nevěnují dopravní situaci.  

Úmrtnost chodců – nejtragičtější měsíce 

K největšímu počtu usmrcených chodců došlo (dle tabulky 4) v listopadu, prosinci 

a lednu, tedy v zimním období. Pokud vezmeme v úvahu meteorologické podmínky v těchto 

měsících, jedná se o měsíce s výskytem ranních mlh, mrazíku, sněhu a vánic. Dochází tedy ke 

zhoršení viditelnosti a to jak u chodců, tak i řidičů, což může mít za následek vznik většího 

počtu dopravních nehod.   
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5 Kritické lokality 

Na základě výše popsané analýzy dopravních nehod s chodci, která byla provedena 

pro město Ostrava, bylo vybráno pět lokalit s největším výskytem dopravních nehod. Výčet 

vybraných lokalit je znázorněn v tabulce 12. 

Tabulka 12 – Vybrané lokality. 

č. 
lokality 

Název 
Počet nehod s chodci 

Ʃ 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 
ul. Muglinovská – Slezská Ostrava 
(přechod v blízkosti zastávky 
Keramická) 

4 0 0 0 1 5 

2 
ul. Opavská - Poruba (přechod 
v blízkosti zastávky Vozovna) 

1 2 1 0 0 4 

3 
ul. Varenská – Moravská Ostrva 
(přechod v blízkosti zastávky Dům 
Vodohospodářů) 

0 0 4 0 0 4 

4 
ul. Opavská - Poruba (přechod u 
zastávky Třebovická) 

1 2 1 0 0 4 

5 
ul. Opavská - Svinov (přechod u 
zastávky Zahrádky) 

3 0 1 1 3 8 

 Poznatky, které byly zjišťovány u každé vybrané lokality: 

• součastné stavební uspořádání; 

• osvětlenost přechodů za tmy; 

• nedostatky přechodů pro chodce; 

• intenzity pěší dopravy, pomocí 2 hodinového průzkumu; 

• intenzity motorové dopravy, pomocí: 

 celostátního sčítání intenzit dopravy 2010 (u čtyř lokalit), které 

nalezneme na internetové stránce ředitelství silnic a dálnic [24] ; 

 2 hodinového průzkumu (u lokality č. 3 na ul. Varenská); 

• zjištění počasí v době dopravních nehod, které bylo provedeno pomocí archívu 

umístěného na internetové stránce; [25]  

• rozbor dopravních nehod. 

Na základě rozboru dopravních nehod, které se v dané lokalitě vyskytují, 

byla navrhnutá možná opatření.  
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5.1 Lokalita č. 1 

Mezi 1. vybranou lokalitu patří přechod pro chodce, který se nachází na ulici 

Muglinovská v městském obvodu Slezská Ostrava. Tento přechod křižuje silnici S II/647 

(viz obrázek 20). [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 – Poloha přechodu vybrané lokality č. 1. [17] 

5.1.1 Popis přechodu 

Sledovaný přechod (viz obrázek 21) vede přes čtyřpruhovou směrově nerozdělenou 

komunikaci s maximální povolenou rychlostí 50 km.h-1. Co se týče dopravního značení, 

přechod je označen vodorovným dopravním značením V7 a svislým dopravním značením 
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IP 6 (zvýrazněným žlutozeleným fluorescenčním podkladem). Pokud se zaměříme 

na bezbariérové prvky přechodu, je zde absence: 

• hmatových úprav chodníkových ploch; 

• vodící linie přechodu; 

• sníženého obrubníku chodníkové plochy výšky 0,02 m.  

 

Obrázek 21 – Přechod pro chodce na ul. Muglinovská. (Foto:Bc.  Romana Matúšková) 

 V těsné blízkosti přechodu pro chodce se nachází trolejbusová zastávka „zast. 

Keramická“ (viz obrázek 20). Ve vzdálenosti cca 200 m od sledovaného přechodu ve směru 

na Orlovou, se nachází přechod pro chodce řízený pomocí SSZ. 

Fotodokumentaci současného stavu sledovaného přechodu pro chodce nalezneme 

v příloze č. 2.  

Rozměry přechodu  

• délka přechodu mezi obrubami 14,0 m;  

• šířka přechodu 4,0 m. 
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Nedostatky přechodu 

Délka přechodu není v souladu s ČSN 736110 - Z1 „Projektování místních 

komunikací“ [5], který stanovuje, že maximální délka neděleného přechodu s provozem 

silniční línové osobní dopravy, nesmí přesáhnout 7,0 m.  

 Na přechodu je také absence prvků pro bezbariérové užíváni staveb, které stanovuje 

vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb“. [26] 

5.1.2 Provedení a vyhodnocení průzkumu pěší dopravy 

Průzkum pěší dopravy byl proveden ve středu 30. 09. 2015 (běžný pracovní den), 

v časovém rozmezí od 14:00 do 16:00. V době průzkumu bylo zataženo s teplotou 

vzduchu 10 °C. Vyhodnocení průzkumu bylo provedeno metodou sčítání pěší dopravy 

v 15 minutových intervalech. Každých 15 minut byla intenzita pěší dopravy zaznamenávaná 

do předem připravených sčítacích archů. Získané hodnoty intenzity pěší dopravy za dobu 

průzkumu jsou uvedeny v následující tabulce 13. Tyto hodnoty budou dále použity 

pro stanovení denní intenzity pěší dopravy. 

Tabulka 13 - Intenzita pěší dopravy na ul. Muglinovská. 

Čas Chodci Děti Lidé s omezenou 
schopnosti pohybu 

Doprovod s 
kočárkem 

Ʃ 

14:00 - 14:15 12 0 0 0 12 
14:15 - 14:30 15 6 2 3 26 
14:30 - 14:45 17 1 0 0 18 
14:45 - 15:00 6 1 0 0 7 
15:00 - 15:15 4 0 1 1 6 
15:15 - 15:30 17 9 0 0 26 
15:30 - 15:45 7 0 0 0 7 
15:45 - 16:00 5 0 0 0 5 

Ʃ 83 17 3 4 107 

Denní intenzita pěší dopravy 

Denní intenzitu pěší dopravy zjistíme pomocí následujícího vzorce (1) [18]: 

= × , = 107 × 4,95 =  /    (1) 
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kde: 

Id denní intenzita pěší dopravy v den průzkumu [ch/den] 

Im intenzita pěší dopravy v době průzkumu [ch/doba průzkumu] 

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy během doby průzkumu na denní intenzitu 

doprav dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzity dopravy) [-] 

Přepočtový koeficient km,d, určíme z následujícího vztahu (2) [18]: 

       , =
 %

=  
 

, ,
= ,      (2) 

kde: 

 je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy. [%] Hodnotu  nalezneme v TP 189. 

Hodnota přepočtového koeficientu km,d, pro pěší dopravu byla stanovena na 4,95. 

Koeficient km,d, je tedy ≤ 8,0, doba průzkumu je tedy dostačující. Výsledná hodnota denní 

intenzity pěší dopravy  = 530 ch/den. 

Intenzita špičkové hodiny pěší dopravy 

Výpočet této intenzity je stanoven z údajů získaných dopravním průzkumem pomocí 

následujícího vztahu (3) [18]: 

     š = max  }     (3) 

kde: 

Išh   špičková hodina intenzity dopravy v běžný pracovní den [voz/h] 

max {Ih} maximální hodinová intenzita dopravy v době průzkumu [voz/h] 

Maximální intenzita pěší dopravy v době průzkumu byla stanovená v časovém 

rozmezí od 14:00 do 15:00 hodin s výslednou intenzitou 63 ch/h. 
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5.1.3 Intenzity motorové dopravy 

 Intenzita motorové dopravy byla zjištěna pomocí celostátního sčítání dopravy 2010. 

Zjištěné hodnoty ročního průměru denních intenzit:  

• Lehká vozidla - RPDI2010 = 13 726 voz/den;  

• Těžká vozidla - RPDI2010 =   3 859 voz/den.  

RPDI pro rok 2015 

 Pomocí technických podmínek (TP) 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. 

vydání“, byla intenzita přepočtena na rok 2015, z následujícího vzorce (4) [27]: 

     = ×       (4) 

kde: 

Ivi  výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den], [voz/h] 

I0i  výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den], [voz/h] 

kpi  koeficient prognózy intenzity dopravy pro danou skupinu vozidel [-]  

Výsledné hodnoty pro roční průměr denních intenzit: 

• Lehká vozidla - RPDI2015 = 19 765 voz/den;  

• Těžká vozidla - RPDI2015 =   4 399 voz/den. 

Celkový roční průměr denních intenzit pro rok 2015 je tedy 24 164 voz/den. 

Intenzita špičkové hodiny motorové dopravy pro rok 2015 

Intenzita je zjištěna z ročního průměru denních intenzit pomocí vztahu (5) [18]: 

    š = × ,š      (5) 

kde: 

Išh   špičková hodina intenzity dopravy v běžný pracovní den [voz/h] 

RPDI   roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

kRPDI,šh přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na špičkovou 

hodinovou intenzitu dopravy. [-] Pro silnici II. třídy je kRPDI,šh = 0,111. 

Intenzita špičkové hodiny motorové dopravy pro rok 2015 je š = 2 682 voz/h. 
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5.1.4 Nehodovost na přechodu pro chodce 

Na sledovaném přechodu pro chodce, došlo od roku 2010 do roku 2014 celkem k pěti 

dopravním nehodám s chodci. K největšímu počtu dopravních nehod došlo v roce 2010, kdy 

se udály čtyři dopravní nehody. V roce 2014 byla evidovaná pouze jedna dopravní nehoda. 

Všech pět dopravních nehod je znázorněno na obrázku 22 a jsou podrobně popsány 

v tabulce 14. 

 

Obrázek 22 – Zaznamenané dopravní nehody na ul. Muglinovská. 

Během těchto dopravních nehod, došlo k lehkému zranění 5 chodců. Co se týče jejich 

zavinění, tak dvě nehody způsobili řidiči osobních automobilů, jejíž příčinou bylo, 

nevěnování se řízení (DN č. 2) a chodci na vyznačeném přechodu (DN č. 1., která se udála 

v úterý 2. února 2010 v 16:30, příčinou této nehody mohlo být podcenění mokré vozovky 

a špatná viditelnost chodců při stmívání). Zbývající tři dopravní nehody zavinili sami chodci, 

přičemž u jedné dopravní nehody bylo u chodce zjištěno požití alkoholu (DN č. 4). 

K největšímu počtu dopravních nehod došlo během zimních měsíců (prosinec, únor a březen), 

kdy se udály tři dopravní nehody. Ve špičkové hodině pěší dopravy, která je pro danou 

lokalitu stanovená mezi 14:00 – 15:00, se udála jedna dopravní nehoda (DN č. 4, která se 

udála v 14:25). 



47 
 

Tabulka 14 – Přehled nehod na přechodu pro chodce na ulici Muglinovská. 
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1 

Teplota: -1,8 °C 
Oblačno se 
sněhovými 
přeháňkami 

2.2. 
úterý 
16:30 

Ř ne 
chodci na 
vyznačeném 
přechodu 

nezhoršená, 
mokrá 

O 0 0 1 

2 
Teplota: 2,0 °C 
Polojasno až 
oblačno 

2.3. 
úterý 
6:25 

Ř ne 
řidič se 
nevěnoval 
řízení 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

3 
Teplota: 7,0 °C 
Polo jasno 

1.5. 
sobota 
12:45 

CH ne 
nezaviněná 
řidičem 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

4 
Teplota: 9,0 °C 
Oblačno 

5.5. 
středa 
14:25 

CH ano 
nezaviněná 
řidičem 

nezhoršená, 
suchá 

N 0 0 1 

20
14

 

5 
Teplota: 7,0 °C 
Oblačno 

15.12. 
pondělí 
12:15 

CH ne 
nezaviněná 
řidičem 

nezhoršená, 
suchá 

N 0 0 1 

Vysvětlivky: 
DN….dopravní nehoda; Ř….řidič motorového vozidla; CH…chodec; O…osobní automobil; 
N…nákladní automobil; č. DN…číslo dopravní nehody zaznačené na obrázku 22. 

Následující grafy 8 zobrazuje časové rozložení dopravních nehod.  

 

Graf 8 – Dopravní nehodovost na sledovaném přechodu v čase. 
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5.1.5 Návrh opatření 

Pro bezpečnější přecházení chodců přes čtyřpruhovou komunikaci nacházející 

se na ul. Muglinovská, bylo navrženo rozdělení komunikace pomocí dělícího/ochranného 

ostrůvku. Toto opatření je v souladu s ČSN 736110 – Z1, která udává, že „při rekonstrukci 

komunikace s šířkou mezi obrubami ≥ 8,5 m, má být přechod pro chodce rozdělen 

dělícím/ochranným ostrůvkem“ [5]. Součástí návrhu je i návrh prvků sloužících pro 

bezbariérové užíváni staveb, které stanovuje vyhláška ministerstva pro místní rozvoj 

č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní 

staveb“ [26].  

Parametry návrhu 

Komunikace: 

• šířka jízdních pruhů v místě dopravního ostrůvku 3,0 m; 

• šířka přechodu pro chodce 4,0 m; 

• délka přechodu 13,5 m; 

• přechod pro chodce je doplněn o vodící pás přechodu. 

Dopravní ostrůvek: 

• šířka dopravního ostrůvku 2,0 m; 

• délka dopravního ostrůvku 19,0 m; 

• dopravní ostrůvek osazen varovnými pásy šířky 0,4 m a signálním pásem šířky 

0,8 m; 

• v místě přechodu je obrubník snížený na výšku 0,02 m. 

Komunikace pro pěší: 

• osazena varovným pásem šířky 0,4 m a signálním pásem šířky 0,8 m; 

• signálními pásy jsou napojeny na přirozenou vidící linii, která je na jedné 

straně tvořená stykem chodníku s budovou a na druhé straně pomocí 

zvýšeného travnatého obrubníku výšky 0,07 m.  

• v místě přechodu je obrubník snížený na výšku 0,02 m 

• nájezd na chodník je se sklonem 12,5%. 
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Návrh dopravního ostrůvku se zakótovanými hlavními rozměry je zobrazen ve výkrese 

č. 1. Návrh dopravního značení je zobrazen ve výkrese č. 2, výpis použitého svislého 

a vodorovného dopravního značení je uveden v příloze č. 4. 

Průjezdnost návrhu byla ověřená vlečnými křivkami s využitím softwaru AutoTURN. 

Pro ověření průjezdnosti byl použit popelářský vůz s rychlostí průjezdu 10 km.h-1. Vlečné 

křivky pro ověření průjezdnosti návrhu jsou vyobrazeny na výkrese č. 3. 

Vizualizace návrhu je znázorněná na obrázku 23. 

 

Obrázek 23 - Vizualizace návrhu. 

 

Pro bezpečné přecházení a lepší viditelnost chodců i za tmy je vhodné zřídit v místě 

přechodu pro chodce osvětlení pomocí speciálních svítidel s vyšší intenzitou svítivosti. 

Požadavky na osvětlení nalezneme V ČSN EN 13201 – „Osvětlení pozemních komunikací, 

část 1 a část 2“ [28].    
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5.2 Lokalita č. 2 

Mezi 2. vybranou lokalitu patří přechod pro chodce, který se nachází na ulici Opavská 

v městském obvodu Poruba. Tento přechod křižuje silnici S II/479 (viz obrázek 24). [21] 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 24 - Poloha přechodu vybrané lokality č. 2. [17] 

5.2.1 Popis přechodu 

Sledovaný přechod vede přes komunikaci se dvěma jízdními pruhy v obou směrech 

a přes tramvajové těleso. Podél jízdního pásu, ve směru na hlavní budovu VŠB – TUO, 

je umístěn parkovací záliv s podélným řazením. Maximální povolená rychlost na komunikaci 

je 50 km.h-1. Pro usnadnění přecházení, u tramvajového tělesa je v obou jízdních směrech, 

zřízen travnatý pás. Co se týče dopravního značení, přechod je označen vodorovným 
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dopravním značením V7 a svislým dopravním značením IP 6 (zvýrazněným žlutozeleným 

fluorescenčním podkladem).  

Na obrázku 25 je znázorněn současný stav přechodu pro chodce. 

 

Obrázek 25 - Přechod pro chodce na ul. Opavská. (Foto: Bc. Romana Matúšková) 

V těsné blízkosti přechodu pro chodce ve směru na Svinov se nachází autobusová 

zastávka „zast. Poruba, vozovna“ (viz obrázek 24). Ve vzdálenosti cca 150 m ve směru na 

Svinov se nachází přechod pro chodce, který je řízen pomocí SSZ.  

Fotodokumentaci současného stavu sledovaného přechodu pro chodce nalezneme 

v příloze č. 4. 

Rozměry přechodu 

• délka přechodu přes jízdní pruhy v jednom směru 7,0 m; 

• délka přechodu přes tramvajové těleso 7,0 m; 
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• šířka přechodu 4,0 m; 

• šířka travnatého pásu 1,5 m.  

Osvětlení přechodu 

 Na obrázku 26 je znázorněn současný stav osvětlení přechodu pro chodce. Přechod je 

osvětlen stejnou intenzitou a zbarvením jako jeho okolí.  

 

Obrázek 26 – Osvětlení přechodu. (Foto: Bc. Romana Matúšková) 

Nedostatky přechodu 

Mezi nedostatky přechodu patří špatné umístění parkovacího zálivu, který zasahuje do 

rozhledového pole pro řidiče a špatné osvětlení, které by mělo být intenzivnější než jeho 

okolí. Co se týče bezbariérových úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

nebyly na přechodu zjištěny rozpory s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 

Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb“ [26].  

5.2.2 Provedení a vyhodnocení průzkumu pěší dopravy 

Průzkum pěší dopravy byl proveden ve čtvrtek 01. 10. 2015 (běžný pracovní den), 

v časovém rozmezí od 14:00 do 16:00. V době průzkumu bylo jasno s teplotou 

vzduchu 14 °C. Vyhodnocení průzkumu bylo provedeno metodou sčítání pěší dopravy 

v 15 minutových intervalech. Každých 15 minut byla intenzita pěší dopravy zaznamenávaná 

do předem připravených sčítacích archů. Získané hodnoty intenzity pěší dopravy za dobu 
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průzkumu jsou uvedeny v následující tabulce 15. Tyto hodnoty budou dále použity 

pro stanovení denní intenzity pěší dopravy. 

Tabulka 15 - Intenzita pěší dopravy na ul. Opavská. 

Čas Chodců Děti Lidé s omezenou 
schopnosti pohybu 

Doprovod s 
kočárkem 

Ʃ 

14:00 - 14:15 31 3 1 0 35 
14:15 - 14:30 29 2 0 0 31 
14:30 - 14:45 36 1 0 0 37 
14:45 - 15:00 36 4 0 1 41 
15:00 - 15:15 30 4 1 0 35 
15:15 - 15:30 33 0 0 0 33 
15:30 - 15:45 24 3 1 0 28 
15:45 - 16:00 25 0 0 0 25 

Ʃ 244 17 3 1 265 

Denní intenzita pěší dopravy 

Denní intenzitu pěší dopravy zjistíme pomocí vzorce (1):  

= × , = 265 × 4,95 =   /     

Hodnota přepočtového koeficientu km,d, pro pěší dopravu byla stanovena na 4,95. 

Koeficient km,d, je ≤ 8,0, doba průzkumu je tedy dostačující. Výsledná hodnota denní intenzity 

pěší dopravy je  = 1 312 ch/den.  

Intenzita špičkové hodiny pěší dopravy 

Výpočet intenzity je proveden pomocí vzorce (3). 

Maximální intenzita pěší dopravy v době průzkumu byla stanovená v časovém 

rozmezí od 14:30 do 15:30 hodin s výslednou intenzitou 146 ch/h. 

5.2.3 Intenzity motorové dopravy 

 Intenzita motorové dopravy byla zjištěna pomocí celostátního sčítání dopravy 2010. 

Zjištěné hodnoty ročního průměru denních intenzit:  

• Lehká vozidla - RPDI2010 = 13 860 voz/den;  
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• Těžká vozidla - RPDI2010 =   1 192 voz/den.  

RPDI pro rok 2015 

 Pomocí TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání“, byla intenzita 

přepočtena na rok 2015. Výpočet je proveden výše uvedeným vzorcem (4). 

Výsledné hodnoty pro roční průměr denních intenzit: 

• Lehká vozidla - RPDI2015 = 19 859 voz/den;  

• Těžká vozidla - RPDI2015 =   1 359 voz/den. 

Celkový roční průměr denních intenzit pro rok 2015 je tedy 21 218 voz/den. 

Intenzita špičkové hodiny motorové dopravy pro rok 2015 

Intenzita je zjištěna z ročního průměru denních intenzit pomocí výše uvedeného 

vzorce (5). 

Intenzita špičkové hodiny motorové dopravy pro rok 2015 je š = 2 355 voz/h. 

5.2.4 Nehodovost na přechodu pro chodce 

Na sledovaném přechodu pro chodce došlo od roku 2010 do roku 2014 celkem ke 

čtyřem dopravním nehodám s chodci. K největšímu počtu dopravních nehod došlo v roce 

2011, kdy se udály dvě dopravní nehody, v roce 2010 a 2012 byla evidovaná pouze jedna 

dopravní nehoda. Tyto dopravní nehody jsou znázorněny na obrázku 27 a podrobně popsány 

v tabulce 16. 
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Obrázek 27 – Zaznamenané dopravní nehody na ul. Opavská. 

Během těchto čtyř dopravních nehod došlo k usmrcení 2 chodců a u 2 chodců došlo 

k lehkému zranění. Co se týče zavinění dopravních nehod, sami chodci zavinili tři dopravní 

nehody, z nichž u dvou nehod došlo po střetu s tramvají a s osobním vozidlem k fatálnímu 

konci. Zbývající nehodu způsobil řidič osobního automobilu, překročením povolené rychlosti 

(DN č. 4). K největšímu počtu dopravních nehod došlo během zimních měsíců (prosinec a 

leden), kdy se udály tři dopravní nehody, z nichž dvě skončili ztrátou lidských životů. Pokud 

se podrobně zaměříme na tyto dvě dopravní nehody (jedná se o DN č. 1 a č. 3), obě nehody se 

udály za zhoršené viditelnosti, kdy chodec při přecházení přes komunikaci a tramvajové 

těleso nezpozoroval blížící se vozidlo. Ve špičkové hodině pěší dopravy, která je pro danou 

lokalitu stanovená mezi 14:30 – 15:30, se neodehrála žádná dopravní nehoda s chodci.  
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Tabulka 16 – Přehled nehod na přechodu pro chodce na ulici Opavská. 
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1 
Teplota: -0,7 °C 
Zataženo 
sněžení 

18.1. 
pondělí 
11:30 

CH ne 
nezaviněná 
řidičem 

zhoršená,  
náledí a 

ujetý sníh 
O 1 0 0 

20
11

 2 
Teplota: 10,0 °C 
Oblačno 

10.9. 
sobota 
15:50 

CH ne 
nezaviněná 
řidičem 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

3 
Teplota: 0,0 °C 
Zataženo 

3.12. 
sobota 
9:30 

CH ne 
nezaviněná 
řidičem 

zhoršená, 
mokrá 

T 1 0 0 
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4 
Teplota: -11,0 
°C 
Oblačno 

29.1. 
neděle 
2:50 

Ř ne 
překročení 
rychlosti 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

Vysvětlivky: 
DN….dopravní nehoda; Ř….řidič motorového vozidla; CH…chodec; O…osobní automobil; 
T…tramvaj; č. DN…číslo dopravní nehody zaznačené na obrázku 27. 

Následující graf 9 zobrazuje časové rozložení dopravních nehod, které se udály 

na sledovaném přechodu pro chodce. Údaje z grafu budou využity pro časový plán funkčnosti 

navrhovaného SSZ, na přechodu pro chodce, během dne. 

 

Graf 9 - Dopravní nehodovost na sledovaném přechodu v čase. 
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5.2.5 Návrh opatření 

Vzhledem k intenzitě pěší dopravy, která je na sledovaném přechodu 146 ch/h 

a intenzitě motorové dopravy s hodnotou 2 355 voz/h, se jako vhodný návrh pro bezpečné 

přecházení chodců jeví, zřízení řízeného přechodu pro chodce pomocí SSZ. Přechod bude 

řízen pomocí SSZ pouze přes jízdní pruhy a bude v koordinaci se světelně 

řízeným přechodem pro chodce, který se nachází ve vzdálenosti cca 150 m ve směru na 

Svinov. 

Pro zajištění bezpečných rozhledových podmínek před přechodem pro chodce, je 

parkovací záliv ve směru na Hlavní budovu VŠB-TUO odsunut o 20 m od okraje přechodu 

pro chodce. 

Parametry návrhu 

• sloupek návěstidla bude umístěn v ose přechodu pro chodce; 

• návěstidlo SSZ bude osazeno 0,5 m od kraje obrubníku;  

• délka vyložení 5,4 m; 

• vodorovné dopravní značení V5 bude umístěno ve vzdálenosti 3,0 m 

od návěstidla SSZ; 

• stávající dopravní značení IP 6, bude zrušeno a umístěno na sloupek SSZ, 

• dopravní značení A10 „Světelné signály“, budou umístěny ve vzdálenosti 

69,0 m od osy sloupku SSZ na obou stranách komunikace. 

Návrh SSZ na ulici Opavská se zakótovanými hlavními rozměry a dopravním 

značením je zobrazen ve výkrese č. 4. Výpis použitého svislého a vodorovného dopravního 

značení je uveden v příloze č. 5.  

Pro bezpečnější přecházení chodců i za tmy je vhodné zřídit v místě přechodu 

pro chodce osvětlení pomocí speciálních svítidel s vyšší intenzitou svítivosti a odlišným 

zbarvením světla, např. použití LED osvětlení s bílým světlem. Požadavky na osvětlení 

nalezneme v ČSN EN 13201 – „Osvětlení pozemních komunikací, část 1 a část 2“ [28].  
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5.3 Lokalita č. 3 

Mezi 3. Vybranou lokalitu patří přechod pro chodce, který se nachází na ulici 

Varenská v městském obvodu Moravská Ostrava. Přechod křižuje místní komunikaci (MK) I. 

třídy (viz obrázek 28). [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 - Poloha přechodu vybrané lokality č. 3. [17] 

5.3.1 Popis přechodu 

Sledovaný přechod vede přes čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci. 

Maximální povolená rychlost na komunikaci je 50 km.h-1. V roce 2006 byl přechod 
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rekonstruován do součastného stavebního uspořádání. Do října 2012 byl přechod zdůrazněn 

bílou klikatou čárou V 12e a to na vnější straně jízdních pruhů a následně byl přechod osazen 

barevným systémem s vysokou adhezí (tzv. červenými brzdnými pásy, délky 30 m). Co se 

týče dopravního značení, přechod je označen vodorovným dopravním značením V7 a svislým 

dopravním značením IP 6 (zvýrazněným žlutozeleným fluorescenčním podkladem).  

Na obrázku 29 je znázorněn současný stav přechodu pro chodce. 

 

Obrázek 29 - Přechod pro chodce na ul. Varenská. (Foto: Bc. Romana Matúšková) 

V blízkosti přechodu pro chodce se nachází nákupní centrum Futurum Ostrava 

a autobusová zastávka „zast. Dům Vodohospodářů“ (viz obrázek 28). Ve vzdálenosti cca 

140 m ve směru na Hulváky se nachází přechod pro chodce, který je řízen pomocí SSZ.  

Fotodokumentaci současného stavu sledovaného přechodu pro chodce nalezneme 

v příloze č. 6. 
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Rozměry přechodu 

• délka přechodu přes jízdní pruhy v jednom směru 7,0 m; 

• šířka středního dělicího pásu 2,0 m 

• šířka přechodu 4,0 m. 

Osvětlení přechodu 

Na obrázku 30 je znázorněn současný stav osvětlení přechodu pro chodce, přechod je 

osvětlen stejnou intenzitou a zbarvením jako jeho okolí.  

 

Obrázek 30 - Osvětlení přechodu. (Foto: Bc. Romana Matúšková) 

Nedostatky přechodu 

Hlavním nedostatkem sledovaného přechodu je umístění kanalizačních poklopu 

a uliční kanalizační vpusti, které jsou umístěny na ploše přechodu pro chodce 

(viz obrázek 29). Takto nevhodně umístěné překážky mohou vést k ohrožení plynulosti 

a bezpečnosti chůze, zejména pro osoby se slepeckou holí. [5] Dalším nedostatkem 

je nevhodná bezbariérová úprava přechodu, kdy signální pás, z jedné strany komunikace pro 

chodce, navádí osoby se zrakovým postižením na přechod pro chodce, přičemž na dělícím 

pásu, tak i na druhé straně chodníkové plochy, je absence hmatových úprav, které by chodce 

bezpečně navedla z jedné strany na druhou. 

Taktéž osvětlení přechodu pro chodce, by mělo být intenzivnější než jeho okolí.  
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5.3.2 Provedení a vyhodnocení průzkumu pěší dopravy 

Průzkum pěší dopravy byl proveden v úterý 13. 10. 2015 (běžný pracovní den), 

v časovém rozmezí od 14:00 do 16:00. V době průzkumu bylo zataženo s teplotou 

vzduchu 8 °C. Vyhodnocení průzkumu bylo provedeno metodou sčítání pěší dopravy 

v 15 minutových intervalech. Každých 15 minut byla intenzita pěší dopravy zaznamenávaná 

do předem připravených sčítacích archů. Získané hodnoty intenzity pěší dopravy za dobu 

průzkumu jsou uvedeny v následující tabulce 17. Tyto hodnoty budou dále použity 

pro stanovení denní intenzity pěší dopravy. 

Tabulka 17 - Intenzita pěší dopravy na sledovaném přechodu. 

Čas Chodců Děti Lidé s omezenou 
schopnosti pohybu 

Doprovod s 
kočárkem 

Ʃ 

14:00 - 14:15 79 5 1 0 85 
14:15 - 14:30 84 9 0 4 97 
14:30 - 14:45 93 6 1 1 101 
14:45 - 15:00 95 9 0 1 105 
15:00 - 15:15 92 4 2 0 98 
15:15 - 15:30 94 5 0 2 101 
15:30 - 15:45 93 6 0 1 100 
15:45 - 16:00 95 9 3 2 109 

Ʃ 725 53 7 11 796 

Denní intenzita pěší dopravy 

Denní intenzitu pěší dopravy zjistíme pomocí vzorce (1):  

= × , = 796 × 4,95 =   /     

Hodnota přepočtového koeficientu km,d, pro pěší dopravu byla stanovena na 4,95. 

Koeficient km,d, je ≤ 8,0, doba průzkumu je tedy dostačující. Výsledná hodnota denní intenzity 

pěší dopravy je  = 3 940 ch/den.  

Intenzita špičkové hodiny pěší dopravy 

Výpočet intenzity je proveden pomocí vzorce (3). 

Maximální intenzita pěší dopravy v době průzkumu byla stanovená v časovém 

rozmezí od 15:00 do 16:00 hodin s výslednou intenzitou 408 ch/h.  
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5.3.3 Intenzity motorové dopravy 

 Intenzita motorové dopravy byla zjištěna pomocí průzkumu motorové dopravy, který 

byl proveden společně s průzkumem pěší dopravy. Vyhodnocení a zaznamenávání intenzity 

bylo provedeno v 15 minutových intervalech do předem připravených sčítacích archů. 

Získané hodnoty intenzity motorové dopravy za dobu průzkumu jsou uvedeny v následující 

tabulce 18. Tyto hodnoty budou dále použity pro stanovení ročního průměru denních intenzit 

(RPDI) a hodinové intenzity dopravy. 

Tabulka 18 - Intenzita motorové dopravy na ul. Varenská. 

Intenzita dopravy za dobu průzkumu [voz/2h] 

Čas 
O N A O N A 

Ʃ 
Směr Centrum Směr Hulváky 

14:00 - 14:15 125 1 2 95 0 1 224 

14:15 - 14:30 128 1 1 104 0 2 236 

14:30 - 14:45 131 3 3 99 1 1 238 

14:45 - 15:00 113 1 1 94 2 2 213 

15:00 - 15:15 163 3 2 122 0 1 291 

15:15 - 15:30 182 2 2 144 0 2 332 

15:30 - 15:45 176 0 2 137 1 1 317 

15:45 - 16:00 178 0 1 132 0 2 313 

Ʃ 
1 196 11 14 927 4 12 

2 164 
1 221 943 

Vysvětlivky: 
O…osobní automobil (s přívěsem i bez přívěsů; dodávkové automobily); 
N…nákladní automobil (lehké, střední, těžké nákladní automobily; traktory); 
A…autobusy (kloubové autobusy; autobusy s více jak 9 místy). 

Stanovení ročního průměru denních intenzit 

Výpočet RPDI je proveden pomocí TP 189 „Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích, II. vydání“. TP stanovují RPDI pomocí intenzit dopravy získaných během 

dopravního průzkumu a přepočtových koeficientů (denních, týdenních a ročních), které se liší 

podle druh vozidla a podle charakteru provozu. [18] 

Charakter provozu na sledované komunikaci byl zařazen do skupiny MK = místní 

komunikace. 
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Odhad hodnoty RPDI se stanoví pro každý druh vozidla x, a to podle následujícího 

vzorce (6) [18]: 

   = × , × , × ,     (6) 

kde: 

Im intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu [voz/doba 

průzkumu] 

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu dopravy 

dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-]  

kd,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit dopravy) [-] 

kt,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy na roční průměr 

denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit dopravy) [-]   

Přepočtový koeficient km,d, určíme ze vztahu (7) [18]: 

    , =
 %

      (7) 

kde: 

 je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy. [%] Hodnotu  nalezneme v TP 189 v příloze 2. 

Přepočtový koeficient kd,t, určíme ze vztahu (8) [18]: 

    , =
 %

      (8) 

kde: 

 je podíl denní intenzity dopravy v den průzkumu (i) k týdennímu průměru denních 

intenzit dopravy. [%] Hodnotu  nalezneme v TP 189 v příloze 4. 

Přepočtový koeficient kt,RPDI, určíme ze vztahu (9) [18]: 

    , =
 %

     (9) 

kde: 

 je podíl denní intenzity dopravy měsíce (i) v roce k ročnímu průměru denních intenzit 

dopravy. [%] Hodnotu  nalezneme v TP 189 v příloze 5. 
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Hodnoty použitých přepočtových koeficientů , , ,  a kt,RPDI pro jednotlivé druhy 

vozidel jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tabulka 19 – Hodnoty přepočtových koeficientů. 

Charakter provozu MK Hodnoty koeficientů 

čas průzkumu 
období den měsíc 

O N A 
podzimní čtvrtek září 

14:00 – 16:00 

Σ  15,51 13,62 14,50 
km,d 6,45 7,34 6,90 

 110,6 120,1 118,8 

kd,t 0,90 0,83 0,84 

 103,6 103,6 106,4 
kt,RPDI 0,97 0,97 0,94 

Vysvětlivky: 
MK…místní komunikace; O…osobní automobil (s přívěsem i bez přívěsů; dodávkové 
automobily); N…nákladní automobil (lehké, střední, těžké nákladní automobily; 
traktory); A…autobusy (kloubové autobusy; autobusy s více jak 9 místy). 

Výsledná hodnota RPDI pro všechna vozidla se poté vypočítá, podle vzorce (10): [18] 

     =        (10) 

kde: 

ΣRPDIx součet ročních průměrů denních intenzit dopravy pro jednotlivé druhy vozidel 

[voz/den] 

 Výsledné hodnoty RPDI pro jednotlivé druhy vozidel jsou uvedeny v tabulce 20. 

Tabulka 20 - Výsledné (odhadové) hodnoty ročního průměru denních intenzit IRPDI. 

Směr 
IRPDI [voz/den] 

O N A Ʃ 

Centrum 6 735 65 76 6 876 
Hulváky 5 220 24 65 5 309 
Ʃ 11 955 89 141 12 185 

Vysvětlivky: 
O…osobní automobil (s přívěsem i bez přívěsů; dodávkové automobily); 
N…nákladní automobil (lehké, střední, těžké nákladní automobily; traktory); 
A…autobusy (kloubové autobusy; autobusy s více jak 9 místy). 

Výsledná hodnota ročního průměru denních intenzit na sledované komunikaci pro rok 

2015 je odhadována na 12 185 voz/den. 
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Intenzita špičkové hodiny motorové dopravy pro rok 2015 

Tato intenzita je zjištěná z údajů získaných dopravním průzkumem pomocí 

následujícího vztahu (11): 

š = max  }     (11) 

kde: 

Išh   špičková hodina intenzity dopravy v běžný pracovní den [voz/h] 

max {Ih} maximální hodinová intenzita dopravy v době průzkumu [voz/h] 

Maximální hodinová intenzita dopravy v době průzkumu byla stanovená v časovém 

rozmezí od 15:00 do 16:00 hodin s výslednou intenzitou 1 253 voz/h.  

5.3.4 Nehodovost na sledovaném přechodu pro chodce 

Na sledovaném přechodu pro chodce, došlo od roku 2010 do roku 2014 celkem ke 

čtyřem dopravním nehodám s chodci, všechny nehody se odehrály v roce 2012. Tyto dopravní 

nehody jsou znázorněny na obrázku 31 a podrobně popsány v tabulce 21. 

 

Obrázek 31 – Zaznamenané dopravní nehody na ul. Varenská. 
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Během těchto čtyř dopravních nehod došlo k lehkému zranění 4 chodců. Co se týče 

zavinění dopravních nehod, všechny dopravní nehody, způsobili řidiči osobních automobilů. 

Příčinou zavinění těchto nehod bylo, nevěnování se řízení (DN č. 3) a chodci na vyznačeném 

přechodu. V zimních měsících se na přechodu odehrály dvě dopravní nehody. Jedná se o DN 

č. 1, která se udála v pátek 13. ledna 2012 v 17:30, příčinou této nehody mohlo být podcenění 

mokré vozovky a špatná viditelnost chodců při stmívání a DN č. 2, která se udála v sobotu 3. 

března 2012 v 16:50, příčinou této nehody mohla být špatná viditelnost chodců při stmívání. 

Ve špičkové hodině pěší dopravy, která je pro danou lokalitu stanovená mezi 15:00 – 16:00, 

se neodehrála žádná dopravní nehoda s chodci.  

Tabulka 21 – Přehled nehod na přechodu pro chodce na ulici Varenská. 
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1 

Teplota: 2,5 °C 
Oblačno se 
sněhovými 
přeháňkami 

13.1. 
pátek 
17:30 

Ř - 
chodci na 
vyznačeném 
přechodu 

nezhoršená, 
mokrá 

O 0 0 1 

2 
Teplota: 5,5 °C 
Skoro jasno 

3.3. 
sobota 
16:50 

Ř - 
chodci na 
vyznačeném 
přechodu 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

3 
Teplota: 24,0 °C 
Jasno 

16.8. 
čtvrtek 
10:00 

Ř ne 
řidič se 
nevěnoval 
řízení 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

4 
Teplota: 13,0 °C 
Polojasno 

20.9. 
čtvrtek 
6:45 

Ř ne 
chodci na 
vyznačeném 
přechodu 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

Vysvětlivky: 
DN….dopravní nehoda; Ř….řidič motorového vozidla; CH…chodec; O…osobní automobil; 
č. DN…číslo dopravní nehody zaznačené na obrázku 31. 
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Následující graf 10 a graf 11 zobrazují časové a denní rozložení dopravních nehod 

s chodci, které se udály na sledovaném přechodu pro chodce.  

 
Graf 10 - Dopravní nehodovost na sledovaném přechodu v čase. 

 

Graf 11 - Dopravní nehodovost na sledovaném přechodu ve dnech. 

 K dopravním nehodám došlo ve dnech čtvrtek, pátek a v sobotu. Pokud se zaměříme 

na pátek a sobotu, jedná se o dny, kdy se předpokládá vysoká návštěvnost obchodního centra 

Futurum Ostrava. 
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5.3.5 Návrh opatření 

Po osazení přechodu barevným systémem s vysokou adhezí (tzv. červenými brzdnými 

pásy), nebyla na přechodu evidována žádná dopravní nehoda. Tato úprava je tedy dostačující.  

Pokud se zaměříme na kanalizační poklopy a uliční kanalizační vpusti, které jsou 

umístěny na ploše přechodu. Možným návrhem úpravy se jeví přemístění přechodu pro 

chodce nebo nové umístění kanalizačních vpustí a poklopu. Obě varianty by byly ekonomicky 

náročné. Aby nedocházelo u osob se slepeckou holí k ohrožení bezpečnosti a plynulosti, jeví 

se jako možný návrh tohoto řešení navedení osob se zrakovým postižením na vzdálenější 

přechod pro chodce (přechod č. 2) na ul. Varenská, který je vzdálen od sledovaného přechodu 

cca 100 m ve směru jízdy na Centrum města (viz obrázek 32). 

 

Obrázek 32 – Přechody pro chodce ul. Varenská. [22]  

Pro bezpečnější přecházení chodců i za tmy je vhodné zřídit v místě přechodu 

pro chodce osvětlení pomocí speciálních svítidel s vyšší intenzitou svítivosti a odlišným 

zbarvením světla, např. použití LED osvětlení s bílým světlem. Požadavky na osvětlení 

nalezneme v ČSN EN 13201 – „Osvětlení pozemních komunikací, část 1 a část 2“ [28].  
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5.4 Lokalita č. 4 

Mezi 4. vybranou lokalitu patří přechod pro chodce, který se nachází na ulici Opavská 

v městském obvodu Poruba. Tento přechod křižuje silnici S II/479 (viz obrázek 33). [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 - Poloha přechodu vybrané lokality č. 4. [17] 

5.4.1 Popis přechodu 

Sledovaný přechod je v provozu od roku 1997, kdy byl realizován, jako odsazený 

přechod tvaru písmene Z. Přechod vede přes komunikaci se dvěma jízdními pruhy v obou 

směrech a přes tramvajové těleso. Maximální povolená rychlost na komunikaci je 50 km.h-1. 
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Přechod pro chodce je napojen na tramvajové ostrůvky zastávky Třebovická, a to v obou 

jízdních směrech. Přecházení chodců přes jízdní pásy je řízeno pomocí SSZ, na tramvajovém 

tělese není světelná signalizace osazena. Co se týče dopravního značení, přechod je označen 

vodorovným dopravním značením V7 a svislým dopravním značením IP 6 (zvýrazněným 

žlutozeleným fluorescenčním podkladem) (viz obrázek 34). 

 

Obrázek 34 – Přechod pro chodce ul. Opavská, směr Poruba. [19] 

V blízkosti přechodu pro chodce na ulici Opavská ve směru na Svinov a ve směru na 

Porubu se nachází autobusová zastávka „zast. Poruba, vozovna“ (viz obrázek 33). 

Ve vzdálenosti cca 200 m ve směru na Svinov a cca 270 m ve směru na Porubu se nachází 

přechody pro chodce, které jsou řízené pomocí SSZ.  

Fotodokumentaci současného stavu sledovaného přechodu pro chodce nalezneme 

v příloze č. 7.  

Rozměry přechodu 

• délka přechodu přes jízdní pruhy v jednom směru 7,0 m; 

• délka přechodu přes tramvajové těleso 7,0 m; 

• šířka tramvajového ostrůvku 2,5 m. 

• šířka přechodu 4,0 m. 
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Osvětlení přechodu 

Na obrázku 35 je znázorněn současný stav osvětlení přechodu pro chodce, přechod je 

osvětlen stejnou intenzitou a zbarvením jako jeho okolí.  

 

Obrázek 35 - Osvětlení přechodu. (Foto:Bc.  Romana Matúšková) 

Nedostatky přechodu 

Na sledovaném přechodu pro chodce, nebyly zjištěny rozpory s ČSN 736110 [7] 

a ČSN 736110 - Z1 [5]. Co se týče bezbariérových prvků na komunikaci pro chodce ve směru 

na Porubu, signální pás nenavádí na přirozenou vodící linii tvořenou vyvýšeným travnatým 

obrubníkem (viz obrázek 36). Dále jsou zde nevhodně zřízené hmatové prvky v místě vstupu 

na tramvajové ostrůvky v obou směrech (viz obrázek 37). 

Osvětlení přechodu pro chodce, by mělo být intenzivnější než jeho okolí a světelný 

zdroj by bylo vhodné umístit ve vzdálenosti 1,5 až 2,0 m před přechodem pro chodce. 

 



72 
 

 

Obrázek 36 – Správné řešení pro navedení signální pásu na přirozenou vodící linii. [19] 

 

Obrázek 37 – Správné řešení hmatových prvků při vstupu na tramvajový ostrůvek. [19] 
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Provoz SSZ na přechodu pro chodce 

 V následující tabulce 22 je uvedena týdenní automatika provozu SSZ na sledovaném 

přechodu pro chodce. Mimo časy uvedené v této tabulce, je SSZ vypnuto.  

Tabulka 22 – Provoz SSZ na přechodu na ul. Opavská. 

Provoz SSZ na přechodu pro chodce 

Název Typ řadiče Po – Pá So 
Ne 

Léto Zima 
Opavská - 
Kozinova 

Siemens 
MSF 

4:30 – 21:00 4:30 – 14:30 16:00 – 21:00 14:00 – 19:00 

5.4.2 Provedení a vyhodnocení průzkumu pěší dopravy 

Průzkum pěší dopravy byl proveden ve středu 14. 10. 2015 (běžný pracovní den) 

v časovém rozmezí od 14:00 do 16:00. V době průzkumu bylo zataženo s teplotou 

vzduchu 10 °C. Vyhodnocení průzkumu bylo provedeno metodou sčítání pěší dopravy 

v 15 minutových intervalech. Každých 15 minut byla intenzita pěší dopravy zaznamenávaná 

do předem připravených sčítacích archů. Získané hodnoty intenzity pěší dopravy za dobu 

průzkumu jsou uvedeny v následující tabulce 23. Tyto hodnoty budou dále použity 

pro stanovení denní intenzity pěší dopravy. 

Tabulka 23 - Intenzita pěší dopravy na ul. Opavská. 

Čas Chodců 
Děti s 

doprovodem 
Děti Lidé s omezenou 

schopnosti pohybu 
Doprovod s 
kočárkem 

Ʃ 

14:00 - 14:15 77 4 7 0 0 88 
14:15 - 14:30 74 5 10 2 4 95 
14:30 - 14:45 92 0 8 1 1 102 
14:45 - 15:00 97 0 6 2 1 106 
15:00 - 15:15 88 2 15 0 3 108 
15:15 - 15:30 83 4 8 2 1 98 
15:30 - 15:45 96 0 2 1 2 101 
15:45 - 16:00 78 0 5 2 0 85 

Ʃ 685 15 61 10 12 783 

Denní intenzita pěší dopravy 

Denní intenzitu pěší dopravy zjistíme pomocí vzorce (1).  
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= × , = 783 × 4,95 =   /     

Hodnota přepočtového koeficientu km,d, pro pěší dopravu byla stanovena na 4,95. 

Koeficient km,d, je ≤ 8,0, doba průzkumu je tedy dostačující. Výsledná hodnota denní intenzity 

pěší dopravy je  = 3 881 ch/den.  

Intenzita špičkové hodiny pěší dopravy 

Výpočet intenzity je proveden pomocí vzorce (3). 

Maximální intenzita pěší dopravy v době průzkumu byla stanovená v časovém 

rozmezí od 14:30 do 15:30 hodin s výslednou intenzitou 414 ch/h.  

5.4.3 Intenzity motorové dopravy 

 Intenzita motorové dopravy byla zjištěna pomocí celostátního sčítání dopravy 2010. 

Zjištěné hodnoty ročního průměru denních intenzit:  

• Lehká vozidla - RPDI2010 = 32 352 voz/den;  

• Těžká vozidla - RPDI2010 =   4 290 voz/den.  

RPDI pro rok 2015 

 Výpočet je proveden pomocí vzorce (4). 

Výsledné hodnoty pro roční průměr denních intenzit: 

• Lehká vozidla - RPDI2015 = 13 860 x 1,44 = 46 587 voz/den;  

• Těžká vozidla - RPDI2015 = 1 192 x 1,14 = 4 891 voz/den. 

Celkový roční průměr denních intenzit pro rok 2015 je tedy 51 478 voz/den. 

Intenzita špičkové hodiny motorové dopravy pro rok 2015 

Intenzita je zjištěna z ročního průměru denních intenzit pomocí vzorce (5). 

Intenzita špičkové hodiny motorové dopravy pro rok 2015 je š = 5 714 voz/h. 
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5.4.4 Nehodovost na sledovaném přechodu pro chodce 

Na sledovaném přechodu pro chodce, došlo od roku 2010 do roku 2014 celkem 

ke čtyřem dopravním nehodám s chodci. K největšímu počtu dopravních nehod došlo v roce 

2011, kdy se udály dvě dopravní nehody, v roce 2010 a 2012 byla evidovaná pouze jedna 

dopravní nehoda.  Tyto dopravní nehody jsou znázorněny na obrázku 38 a podrobně popsány 

v tabulce 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38 – Zaznamenané dopravní nehody na ul. Opavská. 

Během těchto čtyř dopravních nehod došlo k usmrcení 1 chodce a u 3 chodců došlo 

k lehkému zranění. Co se týče zavinění dopravních nehod, sami chodci zavinili dvě dopravní 

nehody, při kterých po střetu s tramvají (DN č. 2) a osobním automobilem (DN č. 4) došlo 

k jejich lehkému zranění. Zbývající dvě nehody, způsobili řidiči osobního automobilu, 

příčinou těchto nehod byly, jízda na červené světlo (DN č. 3, tato dopravní nehoda si vyžádala 

ztrátu na lidském životě) a chodci na vyznačeném přechodu (DN č. 1., která se udála v sobotu 

13. února 2010 v 17:10, příčinou této nehody mohlo být neubrzdění vozidla z důvodu náledí 

vyskytujícího se na vozovce a špatná viditelnost chodců při stmívání). Ve špičkové hodině 

pěší dopravy, která je pro danou lokalitu stanovená mezi 14:30 – 15:30, se neodehrála žádná 

dopravní nehoda s chodci.   
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Tabulka 24 – Přehled nehod na přechodu pro chodce na ulici Opavská. 
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1 
Teplota: -2,5 °C 
Zataženo sněžení 

13.2. 
sobota 
17:10 

Ř ne 
chodci na 
vyznačeném 
přechodu 

nezhoršená, 
náledí 

O 0 0 1 

20
11

 2 
Teplota: 20,5 °C 
Skoro jasno 

29.5. 
neděle 
17:00 

CH - 
nezaviněná 
řidičem 

nezhoršená, 
suchá 

T 0 0 1 

3 
Teplota: 24,0 °C 
Jasno 

13.9. 
úterý 
13:50 

Ř ne 
jízda na 
červené 
světlo 

nezhoršená, 
suchá 

O 1 0 0 

20
12

 

4 
Teplota: -11,0 °C 
Polojasno 

21.5. 
pondělí 
15:48 

CH ne 
nezaviněná 
řidičem 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

Vysvětlivky: 
DN….dopravní nehoda; Ř….řidič motorového vozidla; CH…chodec; O…osobní automobil; 
T…tramvaj; č. DN…číslo dopravní nehody zaznačené na obrázku 38. 

Následující graf 12 zobrazuje časové a denní rozložení dopravních nehod s chodci, 

které se udály na sledovaném přechodu pro chodce na ulici Opavská. V grafu je dále 

zaznamenán provoz světelného signalizačního zařízení v jednotlivých dnech v týdnu.   

Z grafu 12 je patrné, že dvě dopravní nehody, zaviněné řidičem osobního automobilu 

s chodcem, se udály v době, kdy bylo SSZ vypnuto. Zbylé dvě dopravní nehody se udály 

při zapnutém světelném signalizačním zařízení, kdy řidič osobního automobilu, tak i chodec 

nerespektovali světelnou signalizaci a tím způsobily dopravní nehodu.  
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Graf 12 – Nehodovost na řízeném přechodu pro chodce na ulici Opavská. 

5.4.5 Návrh opatření 

Pro zajištění bezpečného přecházení a navedení osob s omezenou schopností 

orientace, je vhodné provést úpravy výše uvedených nedostatku hmatových prvků a to podle 

vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. „o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb“ [26] a podle ČSN 736424-1 

„Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště“ [29]. 

Pro bezpečnější přecházení chodců i za tmy je vhodné zřídit v místě přechodu 

pro chodce osvětlení pomocí speciálních svítidel s vyšší intenzitou svítivosti a odlišným 

zbarvením světla, např. použití LED osvětlení s bílým světlem. Požadavky na osvětlení 

nalezneme v ČSN EN 13201 – „Osvětlení pozemních komunikací, část 1 a část 2“ [28].  

Součástí návrhu je také zřízení kamerových systému k zjišťování přestupků a zvýšení 

postihu všech účastníku provozu.  
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5.5 Lokalita č. 5 

Mezi 5. vybranou lokalitu patří přechod pro chodce, který se nachází na ulici Opavská 

v městském obvodu Svinov. Tento přechod křižuje silnici S II/479 (viz obrázek 39). [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 - Poloha přechodu vybrané lokality č. 3. [17] 

5.5.1 Popis přechodu 

Sledovaný přechod je řízený pomocí SSZ přes ulici Opavskou. V provozu je od roku 

1999, kdy byl realizován v rámci výstavby obchodního centra v Třebovicích. Přechod vede 

přes komunikaci s tramvajovým tělesem. Maximální povolená rychlost na komunikaci je 
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50 km.h-1. Komunikace, přes kterou sledovaný přechod prochází, je ve směru jízdy na Svinov 

mosty dvoupruhová. V opačném směru na Porubu je komunikace čtyřpruhová se 

samostatnými jizdnímy pruhy pro odbočení vpravo a vlevo. Mezi pruhem pro odbočení 

vpravo (na ul. Sjízdnou) a přímým směrem (ul. Opavská) je zřízen směrovací, ochranný 

ostrůvek. Přechod je napojen na tramvajové ostrůvky zastávky „Zahrádky“, a to v obou 

jízdních směrech. Co se týče dopravního značení, přechod je označen vodorovným dopravním 

značením V7 (viz obrázek 40). 

 

Obrázek 40 - Přechod pro chodce na ul. Opavská pohled směr Poruba. (Foto: 

Bc. Romana Matúšková) 

Fotodokumentaci sledovaného přechodu nalezneme v příloze č. 8. 

Rozměry přechodu   

• délka přechodu přes dva ředící pruhy směr Svinov mosty 7,0 m; 

• délka přechodu přes tři řadící pruhy směr Poruba (2 jízdní pruhy pro přímý směr + 1 

jízdní pruh pro odbočení vlevo) 10,0 m; 

• délka přechodu přes pravou odbočovací větev 5,0 m; 

• délka přechodu přes tramvajové těleso 7,0 m; 

• šířka tramvajového ostrůvku 2,5 m. 

• šířka přechodu 4 m. 
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Osvětlení přechodu 

Na obrázku 41 je znázorněn současný stav osvětlení přechodu pro chodce, přechod je 

osvětlen stejnou intenzitou a zbarvením jako jeho okolí. Osvětlenost přechodu není 

dostačující.  

 

Obrázek 41 - Osvětlení přechodu. (Foto: Bc. Romana Matúšková) 

Nedostatky přechodu 

Mezi nedostatky přechodu patří chybějící svislé dopravní značení IP 6 upozorňující na 

přechod pro chodce a osvětlení, které by mělo být intenzivnější než jeho okolí 

Zjištěné nedostatky bezbariérových prvků: 

• na přechodu je absence vodícího pásu přechodu, jelikož je délka přechodu větší 

než 8,0 m (viz obrázek 44); 

• na komunikaci pro chodce ve směru na Svinov mosty, je absence signálního 

pásu (viz obrázek 43); 

• zcela nevhodně provedené hmatové prvky, které se provádí vizuálně 

kontrastně, na směrovacím, ochranném ostrůvku (viz obrázek 44); 
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• zcela nevhodně provedené hmatové prvky v místě vstupu na tramvajové 

ostrůvky v obou směrech (viz obrázek 42). 

 

Obrázek 42 – Správné řešení hmatových prvků při vstupu na tramvajové ostrůvky. [19] 

 

Obrázek 43 – Správné řešení signálního pásu. [19] 
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Obrázek 44 – Správné řešení vodící linie přechodu. [19] 

Provoz SSZ na přechodu pro chodce 

 V následující tabulce 25 je uvedena týdenní automatika provozu SSZ na sledovaném 

přechodu pro chodce. Mimo časy uvedené v této tabulce, je SSZ vypnuto.  

Tabulka 25 – Provoz SSZ na ul. Opavská. 

Provoz SSZ  

Název Typ řadiče Po – Pá So Ne 

Opavská - Sjízdná Siemens C 800 4:30 – 23:00 5:00 – 23:00 7:00 – 23:00 

5.5.2 Provedení a vyhodnocení průzkumu pěší dopravy 

Průzkum pěší dopravy byl proveden ve čtvrtek 15. 10. 2015 (běžný pracovní den), 

v časovém rozmezí od 14:00 do 16:00. V době průzkumu bylo jasno s teplotou 

vzduchu 11 °C. Vyhodnocení průzkumu bylo provedeno metodou sčítání pěší dopravy 

v 15 minutových intervalech. Každých 15 minut byla intenzita pěší dopravy zaznamenávaná 

do předem připravených sčítacích archů. Získané hodnoty intenzity pěší dopravy za dobu 

průzkumu jsou uvedeny v následující tabulce 26. Tyto hodnoty budou dále použity 

pro stanovení denní intenzity pěší dopravy. 

 

 



83 
 

Tabulka 26 - Intenzita pěší dopravy na sledovaném přechodu na ul. Opavská. 

Čas Chodců 
Děti s 

doprovodem 
Děti Lidé s omezenou 

schopnosti pohybu 
Doprovod s 
kočárkem 

Ʃ 

14:00 - 14:15 81 0 6 0 1 88 
14:15 - 14:30 84 4 5 1 6 100 
14:30 - 14:45 86 2 8 2 1 99 
14:45 - 15:00 99 2 6 2 2 111 
15:00 - 15:15 108 4 11 1 1 125 
15:15 - 15:30 99 2 6 4 1 112 
15:30 - 15:45 103 3 4 2 4 116 
15:45 - 16:00 101 4 6 3 3 117 

Ʃ 761 21 52 15 19 868 

Denní intenzita pěší dopravy 

Denní intenzitu pěší dopravy zjistíme pomocí vzorce (1).  

= × , = 868 × 4,95 =   /     

Hodnota přepočtového koeficientu km,d pro pěší dopravu byla stanovena na 4,95. 

Koeficient km,d, je ≤ 8,0, doba průzkumu je tedy dostačující. Výsledná hodnota denní intenzity 

pěší dopravy je  = 4 297 ch/den.  

Intenzita špičkové hodiny pěší dopravy 

Výpočet intenzity je proveden pomocí vzorce (3). Maximální intenzita pěší dopravy 

v době průzkumu byla stanovená v časovém rozmezí od 15:00 do 16:00 hodin s výslednou 

intenzitou 470 ch/h.  

5.5.3 Intenzity motorové dopravy 

 Intenzita motorové dopravy byla zjištěna pomocí celostátního sčítání dopravy 2010. 

Zjištěné hodnoty ročního průměru denních intenzit:  

• Lehká vozidla - RPDI2010 = 32 352 voz/den;  

• Těžká vozidla - RPDI2010 =   4 290 voz/den.  

RPDI pro rok 2015 

 Pomocí TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání“ [27], byla 

intenzita přepočtena na rok 2015. Výpočet je proveden vzorcem (4). 
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Výsledné hodnoty pro roční průměr denních intenzit: 

• Lehká vozidla - RPDI2015 = 13 860 x 1,44 = 46 587 voz/den;  

• Těžká vozidla - RPDI2015 = 1 192 x 1,14 = 4 891 voz/den. 

Celkový roční průměr denních intenzit pro rok 2015 je tedy 51 478 voz/den. 

Intenzita špičkové hodiny motorové dopravy pro rok 2015 

Intenzita je zjištěna z ročního průměru denních intenzit pomocí vzorce (5). Intenzita 

špičkové hodiny motorové dopravy pro rok 2015 je š = 5 714 voz/h. 

5.5.4 Nehodovost na sledovaném přechodu pro chodce 

Na sledovaném přechodu pro chodce, došlo od roku 2010 do roku 2014 celkem k osmi 

dopravním nehodám s chodci. K největšímu počtu dopravních nehod došlo v roce 2011 

a 2014, kdy se udály tři dopravní nehody, v roce 2012 a 2013 byla evidovaná pouze jedna 

dopravní nehoda.  Tyto dopravní nehody jsou znázorněny na obrázku 45 a podrobně popsány 

v tabulce 27. 

 

Obrázek 45 – Zaznamenané dopravní nehody na ul. Opavská. 

Během těchto osmi dopravních nehod došlo k lehkému zranění 5 chodců a jeden 

chodec byl zraněn těžce.  Co se týče zavinění dopravních nehod, sami chodci zavinili čtyři 

dopravní nehody, při kterých po střetu s tramvají (DN č. 2) a osobním automobilem (DN č. 1, 

DN č. 4 a DN č. 8) došlo k jejich lehkému zranění. Tři dopravní nehody, způsobili řidiči 

osobního automobilu, jejichž příčinou byly, nezvládnutí řízení (DN č. 6) a chodci 
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na vyznačeném přechodu (DN č. 3, která se udála ve čtvrtek 1. prosince v 5:25, příčinou této 

nehody mohlo být podcenění mokré vozovky a špatná viditelnost chodců z důvodu ranní 

mlhy, DN č. 5, která se udála v neděli 16. ledna v 18:05, příčinou této nehody mohlo být 

podcenění mokré vozovky a špatná viditelnost chodců za tmy, DN č. 7, která se udála v neděli 

30. března v 18:45, kterou zavinil řidič motorového/nemotorového vozidla, který těžce zranil 

chodce a z místa nehody ujel. Ve špičkové hodině pěší dopravy, která je pro danou lokalitu 

stanovená mezi 15:00 -16:00, se udála jedna dopravní nehoda (DN č. 8, která se udála 

v 16:00).  

Tabulka 27 – Přehled nehod na přechodu pro chodce na ulici Opavská. 
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1 
Teplota: 15,0 °C 
Polojasno 

29.4. 
pátek 
21:35 

CH ne 
nezaviněná 
řidičem 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

2 
Teplota: 11,2 °C 
Polojasno 

28.10. 
pátek 
10:15 

CH ne 
nezaviněná 
řidičem 

nezhoršená, 
suchá 

T 0 0 1 

3 
Teplota: -0,4 °C 
Oblačno s 
mlhou 

1.12. 
čtvrtek 
5:25 

Ř ne 
chodci na 
vyznačeném 
přechodu 

zhoršená, 
mokrá 

O 0 0 1 
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4 
Teplota: 13,4 °C 
Polojasno 

4.11. 
neděle 
17:00 
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nezaviněná 
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5 
Teplota: -2,5 °C 
Zataženo 
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středa 
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Ř ne 
chodci na 
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přechodu 

nezhoršená, 
mokrá 

O 0 0 1 
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6 
Teplota: -2,0 °C 
Polojasno 

3.2. 
pondělí 
7:00 

Ř ne 
nezvládnutí 
řízení 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 1 

7 
Teplota: 17,0 °C 
Jasno 

30.3. 
neděle 
18:48 

Ř - 
chodci na 
vyznačeném 
přechodu 

nezhoršená, 
suchá 

- 0 1 0 

8 
Teplota: 23,0 °C 
Polojasno 

12.6. 
čtvrtek 
16:00 

CH - 
nezaviněná 
řidičem 

nezhoršená, 
suchá 

O 0 0 0 

Vysvětlivky: 
DN….dopravní nehoda; Ř….řidič motorového vozidla; CH…chodec; O…osobní automobil; 
-…nezjištěno, řidič ujel; T…tramvaj; č. DN…číslo dopravní nehody zaznačené na obrázku 45. 
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Následující graf 13 zobrazuje časové a denní rozložení dopravních nehod s chodci, 

které se udály na sledovaném přechodu pro chodce na ulici Opavská. V grafu je dále 

zaznamenán provoz světelného signalizačního zařízení v jednotlivých dnech v týdnu.   

 
Graf 13 - Nehodovost na řízeném přechodu pro chodce na ulici Opavská. 

Z grafu je patrné, že všechny dopravní nehody, které se na přechodu pro chodce udály, 

se staly v době, kdy bylo SSZ zapnuto. Pravděpodobnou příčinou nehod je nekázeň řidičů 

i chodců.  

5.5.5 Návrh opatření 

Osazení přechodu svislým dopravním značením IP6, zvýrazněným žlutozeleným 

fluorescenčním podkladem. Umístění svislého dopravního značení je znázorněno 

na obrázku 46.  

Pro bezpečné přecházení a lepší viditelnost chodců i za tmy je vhodné zřídit v místě 

přechodu pro chodce osvětlení pomocí speciálních svítidel s vyšší intenzitou svítivosti 
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a odlišným zbarvením světla, např. použití LED osvětlení s bílým světlem.  Požadavky 

na osvětlení nalezneme V ČSN EN 13201 – „Osvětlení pozemních komunikací, část 1 

a část 2“ [28].  

K zajištění bezpečného přecházení a navedení osob s omezenou schopností orientace, 

je vhodné provést úpravy výše uvedených nedostatku hmatových prvků a to podle vyhlášky 

ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 [26] a podle ČSN 736424-1 [29].  

 

Obrázek 46 – Umístění svislého dopravního značení IP6.  
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6 Závěr  

Jak z analýzy dopravní nehodovosti v Ostravě – situace střet chodce s vozidlem, tak 

i z přehledu nehod u sledovaných kritických lokalit je patrné, že dopravní nehody nejsou vždy 

zaviněny řidičem motorového vozidla. Na 36 procentech již zmíněných dopravních nehod se 

totiž svým nevhodným chováním, či nepozorností, podílejí sami chodci. 

Aby byly přechody pro chodce bezpečné, je třeba využít vhodná technická opatření, 

jedná se např. o úpravy dopravního značení, zřízeni brzdných pásu s vysokou adhezí, 

výstavbu ochranných ostrůvku, zpomalovacích prahů, vyvýšení přechodů, zúžení jízdních 

pruhů, řízení přechodu pomocí SSZ. Nedílnou součástí bezpečného přechodu pro chodce je 

také zřízení vhodného osvětlení („kvalitní osvětlení dokáže snížit počet střetů s chodci na 

přechodech až o 65%“[23] ) a zajištění rozhledových poměrů jak pro řidiče, tak i pro chodce.  

Mimo výše uvedená opatření, je pro zajištění bezpečnosti na přechodech pro chodce 

důležitá i správná informovanost všech účastníku dopravního provozu. Jedná se především 

o vyvrácení fámy o absolutní přednosti chodců, a o povinnostech, které musí řidiči i chodci 

na/v blízkosti přechodu dodržovat. 
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