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1 Úvod 

 Téma diplomové práce Studie akceptace světelných znamení na přechodech pro 

chodce je tématem poměrně aktuálním. Je to dáno především z důvodu, že lidé žijící ve 

středních  

a větších městech České republiky se dostávají každodenně do styku s přechody. Ty mohou 

a nemusí mít jako součást světelné signalizační zařízení (SSZ). Výskyt přechodů je 

v  některých místech větší než ve druhých. Je to způsobeno větší hustotou zalidnění a tím  

i zvýšenou koncentrací chodců. Téměř každý, se může každý den stát svědkem toho, jak 

mnoho lidí přechází na červenou, případně hazarduje se svým zdravím, když se snaží přes 

přechod přejít se sluchátky v uších nebo bez předchozího se rozhlédnutí do směru, odkud 

mohou přijíždět auta. Oproti tomu je třeba zmínit, že dávat veškerou vinu pouze chodcům je 

nesmysl. Lze zmínit i chování řidičů, které není ohleduplné a jejich mnohdy nebezpečná 

jízda je prolínána porušováním přednosti na přechodech se světelnou signalizací. 

 Všeobecné mínění společnosti je takové, že chodci jsou přesvědčeni o jejich 

přednosti před dopravními prostředky na přechodech pro chodce. Naproti tomu většina 

motoristů zastává názor opačný, že právě oni mají přednost, nejedná-li se o přechod se SSZ. 

Nicméně podíváme-li se na zákon, je tam psáno, že tuto přednost chodec má. Také tam je 

psáno, že přednost před tramvají chodec nemá. Zákon však myslí na obě strany. Říká, že 

řidič má před přechodem pro chodce přizpůsobit svoji rychlost tak, aby chodec v případě, 

kdy se zjevně chystá přechod použít, mohl přejít. Naproti tomu by neměl chodec vstupovat 

do vozovky, vidí-li, že řidič přijíždějícího vozidla nebude schopen vůči jeho rychlosti  

a vzdálenosti bezpečně zastavit vozidlo, a mohl by tímto jednáním způsobit havárii. 

  Práce je tvořena dvěma částmi. Teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází 

z podkladů, kterými se řídí projektování komunikací, jejíchž součástí jsou i přechody pro 

chodce. Taktéž je v ní obsažena literatura zahrnující zákony, normy a vyhlášky týkající se 

přechodů pro chodce. Poslední část teorie tvoří samotný popis přechodu. V praktické části 

je proveden výzkum samotné akceptace světelné signalizace chodci, doplněn o krátký 

dotazníkový výzkum. V závěru jsou návrhy na možná opatření a zlepšení provozu na 

přechodech pro chodce.  
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2 Rešerše literatury 

 V této kapitole je vypsán výčet literatury, která byla převážně použita pro tvorbu 

práce. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon, jehož primární složkou je součinnost s předpisy Evropské unie a jejich 

implementace v podmínkách pro Českou republiku. Mimo jiné je součástí i obsah zabývající 

se povinnostmi nejen účastníky silničního provozu ale i příslušníky, především od policie 

České republiky (PČR), kteří mají dohlížet na dodržování těchto věcí. 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, změna 1 

 Norma, která je zaměřena na komunikace veškerého typu. Od silničních pásů, přes 

pásy pro cyklisty až k pásům pro chodce. Součástí je taktéž  i vybavení těchto typů 

komunikací, případně podmínky pro jejich projekci v daných lokalitách. 

Ostravské komunikace, a.s. Nehodovost v Ostravě v roce 2013, evidence a rozbor 

dopravního nehodovosti na pozemních komunikacích 

 Dokumentace, která se zabývá nehodami, které v daném roce vznikly v Ostravě  

a blízkém okolí. Nehody jsou rozděleny, jak do oblastí ve kterých se staly, tak i podle 

účastníků dané nehody. 

Ostravské komunikace, a.s. Nehodovost v Ostravě v roce 2014, evidence a rozbor 

dopravního nehodovosti na pozemních komunikacích 

 Dokumentace, která se zabývá nehodami, které v daném roce vznikly v Ostravě  

a blízkém okolí. Nehody jsou rozděleny, jak do oblastí ve kterých se staly, tak i podle 

účastníků dané nehody. 

Ministerstvo dopravy, Katalog 2015, Schválené výrobky – oblast vodorovné dopravní 

značení 

 Dokument zaměřený na materiály, které jsou používány pro dopravní vodorovné 

značení. Katalog je každý rok aktualizován a platný pouze v období v něm uvedeném. 

Součástí je i rozdělení do kategorií dle příslušnosti, možnosti využití a způsob použití.  

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/301E7345-8D6C-418E-B385-377AFAA02B93/0/361_2000Sb.pdf
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3 Charakteristika právní úpravy 

 Česká republika, tak jako i jiné vyspělé státy se snaží svým přístupem zajistit 

bezpečnost svých občanů. Pokouší se o to i v rámci provozu na pozemních komunikacích  

a místech jim přilehlých. Tak, jak jde pokrok kupředu, se inovují i právní úpravy  

a požadavky na výstavbu a tvorbu míst pro přecházení silnice. V této kapitole bude vypsán 

přehled právních úprav, které se přímo nebo jen okrajově dotýkají řešené problematiky. 

3.1 Zákony 

 Následující podkapitoly jsou výčtem zákonů, ve kterých se objevuje úprava stavby, 

projekce a provozu na pozemních komunikacích a místech jim přilehlých. 

Zákon č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších přepisů 

 Zákon zpracovává dané předpisy Evropskou unií a dále je zpracovává pro potřeby 

České republiky (ČR).  

Mimo jiné upravuje: 

 Práva a povinnosti účastníků na pozemních komunikacích 

 Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

 Upravuje a řídí provoz na pozemních komunikacích 

 Požadavky na řidičská oprávnění a požadavky na řidičské průkazy 

Působnost a pravomoci policie ČR a státní správy ve věcech týkajících se provozu na 

pozemních komunikacích [14] 

Zákon č. 273/2008 Sb., Zákon o policii České republiky 

 Jedná se ozbrojený bezpečnostní sbor ČR. Má sloužit hlavně pro lid. Primárním 

úkolem je pomáhat a chránit. Dále předcházet trestné činnosti a plnit další denní úkoly ve 

vnitřním pořádku státu. [13] 

Zákon č. 553/1991 Sb., Zákon o obecní policii 

 Je orgánem obce. Zřízené obecním zastupitelstvem a danou vyhláškou. Zajišťuje 

bezpečnost a pořádek na území dané obce. [15] 
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Zákon č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích 

 Upravuje činnost orgánů činných v přestupkovém řízení. Definuje co to přestupek je. 

Jsou v něm obsaženy sankce za spáchání přestupků. Tím je jakékoliv protiprávní jednání, 

které nenaplní skutkovou podstatu trestného činu. Pro spáchání přestupku stačí i jednání 

v nevědomosti. [12] 

3.2 Technické normy 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 6001 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6201 Projektování místních objektů 

3.3 Vyhlášky 

Vyhláška č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

3.4 Technické podmínky 

TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK  

TP 65 – Zásady pro dopravní značení na  PK
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4 Pojmy (Terminologie) 

Přechod pro chodce – je zákonem definován jako místo určené pro přecházení chodců. 

Taktéž je označeno příslušnou dopravní značkou. Ze zákona vyplývá pro řidiče povinnost 

umožnit chodci, který již přechod používá nebo se jej chystá použít, bezpečné a nerušené 

přejití silnice. Tato povinnost se nevztahuje na řidiče tramvaje. Z tohoto důvodu by se měl 

řidič přibližovat k přechodu takovou rychlostí, aby byl schopen v případě potřeby vozidlo 

zastavit. Vyžaduje-li to situace zastavit. Zákon dále říká, že řidič nesmí vozidlo zastavit  

a stát na přechodu pro chodce. Toto nařízení se vztahuje na vzdálenost 5 m a kratší. 

Vyskytuje-li se v blízkosti chodce do 50 m křižovatka s řízeným provozem a místem, kde je 

přechod pro chodce, podchod, nadchod, značené dopravní značkou přechod pro chodce, je 

povinen jej  využít. Při chůzi přes přechod se drží na pravé straně. Chodec se nesmí na 

přechodu zbytečně zastavovat a zdržovat. Nevidomý dává signál o úmyslu přejití vozovky 

mávnutím bílou slepeckou holí směrem, kterým se chystá přecházet. Je zakázáno vstupovat 

na vozovku v případech, kdy se blíží dopravní prostředky s předností v jízdě (hasiči, policie, 

záchranná služba). Pokud již osoba na přechodu je, je povinna jej urychleně opustit. Zároveň 

ze zákona vyplývá zákaz vstupu do vozovky před bezprostředně se blížícím vozidlem  

a povinnost přednosti tramvaji. Chodec taktéž nesmí překonávat zábrany u krajnice  

silnice. [2] 

Chodec – je osoba tlačící nebo táhnoucí dětský kočárek, sáňky, ruční vozík o šířce menší 

600 mm, vozík pro invalidy. Dále to může být osoba pohybující se na kolečkových bruslích, 

lyžích nebo na elektrickém vozíku. Chodcem je i člověk, který vede jízdní kolo, případně 

tlačí motocykl o objemu menším 50 ccm nebo venčí svého domácího mazlíčka. [2] 

Místo pro přecházení – není v zákoně přesněji definováno. Lze se dočíst, že se jedná  

o místo, které svým umístěním nevyhovuje výše popsané situaci, ve které chodec musí 

využít přechod pro chodce. Přechází-li osoba na takovém to místě vozovku, je povinna ji 

přecházet kolmo k její ose. Před vstupem do vozovky se musí ujistit, že svým počínáním 

neohrozí plynulost silničního provozu a tím bezpečnost jak svoji tak i dalších účastníků. 

Vyplývá tak, že vozovku lze přecházet a vstoupit do ní za okolnosti, kdy přijíždějící vozidla 

nebudou nuceny o rychlou změnu jízdy či směru. [2] 

Křižovatka – je místem, kde se spojují nebo protínají pozemní komunikace. Za křižovatku 

se nepovažuje vyústění polní či obslužné cesty na jinou cestu. Hranice křižovatky je tvořena 
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vodorovnou dopravní cedulí s nápisem „STOP“ nebo se symbolem „dej přednost v jízdě“. 

V místech, kde není ani jedna z uvedených cedulí, se považuje za hranici kolmice k ose 

vozovky, v místě začínajícího zakřivení vozovky. Řízená křižovatka je poté obohacena  

o světelné signalizační zařízení, případně o příslušníka policie České republiky oblečeného 

v stejnokroji. [2] 

Chodník – rozumí se jím část spojeného dopravního prostoru, jež je určena pro pěší. Od 

hlavního prostoru je poté oddělen horizontálně nebo vertikálně. Vertikálním způsobem 

mohou být obruby, zábradlí, případně sloupy a jiné. Horizontální oddělení může být tvořeno 

odvodňovacími proužky, cyklistickým pruhem, postranním dělícím pásem (zelené barvy) 

šíře až 3 m, případně varovným pásem, který je určen zvláštními předpisy. Jednotlivé typy 

oddělení lze užít samostatně či jejich vzájemnou kombinací. Stavební šířka chodníku je dána 

pásem pro chodce a bezpečnostními odstupy, které spolu tvoří průchozí prostor. [2] 

Opatření pro usnadnění přecházení – především stavební opatření, která mají zmírnit 

bariérový účinek komunikace. Hlavním účelem je tvořit přecházení bezpečnější  

a jednodušší. Proto tuto činnost lze využít střední dělící ostrůvky, místní zúžení, vysazené 

chodníkové plochy, včetně opatření pro osoby se sníženou schopností pohybu podle 

zvláštních předpisů. Tato místa usnadňují přejití. Nejsou značeny jako přechody. [2] 

Dospělí – je každá osoba, která je starší věku osmnácti let. Tato okolnost nastává, den po 

této události. 

Dítě – podle Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., § 126 ve znění pozdějších změn a doplnění,  

se dítětem rozumí každá osoba, mladší osmnácti let, pokud není zákonem stanoveno jinak. 

Modus – je to matematická funkce, která slouží ke zjištění hodnoty, která se nejčastěji 

vyskytuje v pozorované oblasti dat. Pro statistické soubory, kde se má výše dat nejvyšší 

četnost výskytu nelze modus jednoznačně určit. 

Medián – je to matematické funkce, která slouží k uspořádání znaků podle jejich velikosti. 

Rozlišuje se podle lichého a sudého počtu dat. V porovnání s aritmetickým průměrem je jeho 

použití výhodnější. Je to dáno tím, že jej lze využít i na soubor hodnot, kde jsou hodnoty, 

které extrémně vybočují z hodnot ostatních.  
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5 Přechody pro chodce, místa určená k přecházení, lávky a podchody 

 V této kapitole jsou popsány způsoby umožňující překonání vozovky, kterými jsou 

využití přechodu pro chodce, místa pro přecházení a jiné. Taktéž jsou zde popsány jednotlivé 

typy komunikací. Součástí je objasnění pojmů signální, vodící a varovný pás. 

5.1 Přechody pro chodce 

 Jsou zřizovány a umístěny v závislosti na charakteru urbanizace. Na to navazuje 

poptávka po přecházení přímo závislá na funkční skupině komunikace. Jednotlivé typy 

možnosti přecházení chodců jsou znázorněny v tabulce 2, obr. 1. [2] 

5.1.1 Komunikace funkční skupiny A, komunikace s dovolenou rychlostí 70+ km/h 

 Zřizují se pouze mimoúrovňově přechody (kapitola 4.1. ods. 6). V zastavěném území 

by neměla jejich vzájemná vzdálenost překročit hranici 500 m. V případě přechodových  

úseků mohou mít mimoúrovňové přechody na těchto komunikacích vzdálenost  

1000 m. V ojedinělých případech i vzdálenost větší, nutné však mít odůvodnění. [2] 

5.1.2 Komunikace funkční skupiny B 

 V kompaktní zástavbě se přechody zřizují na všech křižovatkách. Taktéž mohou být 

v mezi křižovatkových úsecích, což je závislé na místních podmínkách a s nimi spojenou 

poptávkou po přecházení. Dále mají být budovány na všech ramenech křižovatek a obvykle 

se budují v případech, kdy poptávka po přecházení ve špičkovou hodinu pracovního dne 

dosáhne na hodnotu 50 chodců za hodinu a více.  V odůvodněných případech jako jsou 

menší obce, průtahy silnic, mohou být zřízeny i při menším počtu osob. Vzdálenost mezi 

přechody by neměla přesáhnout 200 m, avšak na základně místních podmínek ji lze zvětšit. 

Naopak zřizovat přechody v kratších odstupech lze na mezi křižovatkových úsecích 

v případě, kdy jsou místní charakteristiky pro zřízení vhodné a poptávka po přecházení je 

vyhovující. [2] 

5.1.3 Komunikace funkční skupiny C 

 Přechody jsou navrhovány a budovány s ohledem na dopravní význam komunikace. 

Bere se ohled na to, jestli je jejich instalace nezbytná pro dané místo. Jde především  
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o průjezdné úseky silnic. Na těchto silnicích mohou být přechody pro chodce nahrazeny 

místy pro přecházení (kapitola 5.1.1 a 5.1.2). V zónách, kde je maximální dovolená rychlost 

omezena na maximální hranici 30 km/h se přechody zpravidla nenavrhují. [2] 

 Umístění přechodů pro chodce nebo opatření pro ulehčení přecházení v hustě 

urbanizovaném prostředí musí respektovat již exitující pěší příčné vztahy. V případech, kdy 

je potřeba přes rameno křižovatky vytvořit dostatečný prostor pro zatáčení, připojení, či 

jinou funkci, by neměl být odsun od přímého směru chůze větší jak 5 m. [2] 

Tabulka 1: Charakteristika funkčních skupin komunikací dle významu [zdroj: 2] 

 

 Přechody se zřizují v místech, kde maximální povolená rychlost nepřesahuje 50 

km/h. Na komunikacích, kde maximální povolená rychlost převyšuje hranici 50 km/h se 

dovolená rychlost před přechodem snižuje. K tomu lze využít pouze dopravní značení nebo 

světelnou signalizaci. Případně kombinaci výše zmíněných. Rychlost se upravuje na 

maximálně 50 km/h. Na místech, kde se předpokládá vyšší koncentrace chodců, (školy, 

zastávky městské hromadné dopravy), se doporučuje hranici snížit až na 30 km/h a to na 

dobu, kdy je toto omezení účelné vzhledem k denní situaci. [2] 

 Na komunikacích v malých obcích, zejména na průjezdních úsecích silnic, kde je 

doprava organizována dle zvláštního předpisu2 a kde nejsou chodníky, je umožněno zřizovat 
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přechody pro chodce a místa pro přecházení již v místech existujících příčných pěších 

vztahů. Nicméně tato místa musí navazovat na dostatečně chráněný prostor, sloužící pro 

vyčkání až několika osob, mimo jízdní pás průjezdné komunikace. Pro takto situovaná místa 

pro přecházení a přechody je potřeba užít jejich zvýraznění. Opatření pro zvýraznění jsou 

uvedeny v článku (kapitola. 5.2 odst. 2 a kapitola 5.3 odst. 4). [2] 

Podobně se postupuje i u situací, kdy je chodník veden po jedné straně komunikace.  

Přechody a místa pro přecházení se staví tak, aby křížily jízdní pruhy kolmo. Zároveň 

musí být umístěny tak, aby jejich výhledové podmínky odpovídaly podmínkám  

v kapitole 5.8. 

 Osazení zábradlím se navrhuje v odůvodněných případech, které mají svojí koncepcí 

zabránit přecházení mimo přechody. Jsou to místa jako školy, východy z podniků, případně 

jiných zařízeni. Pokud to situace dovolí, mají být přechody a místa pro přecházení situovány 

kolmo k ose komunikace.  

 Místa pro přecházení a přechody se nesmí zřizovat: 

 Na takových úsecích komunikace, kde nevyhovuje výhledová vzdálenost pro 

rozlišení místa pro přecházení, případně přechodu od míst okolních  

a rozhledové podmínky nesplňují podmínky udané v kapitole 5.8, v tabulce 

3. Jedná se zejména o vrcholové a směrové oblouky. 

 Na místech, kde je povolen přidružený pohyb cyklistů a již není možné zřídit 

bezpečné místo pro vyčkávání chodců. 

 Taktéž nesmí být zřízeny tam, kde místní podmínky zabraňují rozhledu 

(neprůhledné stěny přístřešků a budov, stánky, budky apod.). [2] 

Varovný pás - se zřizuje na přechodech pro chodce a místech pro přecházení za obrubníkem. 

Ve stísněných poměrech je umožněno jej zřídit u hranice s jízdním, parkovacím pásem. Je 

umístěn po celé délce sníženého obrubníku s výškou nepřesahující 0,08 m dle zvláštního 

předpisu1. [2] 

Signální pás – jde o hmatové směrové vedení, které se zřizuje na chodníku u přechodů pro 

chodce. Začíná u vodící linie. Taktéž může být z technologických důvodů odsazen od vodící 
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linie. Toto odsazení nesmí překročit délku 0,30 m. V místech pro přecházení je od varovného 

pásu signální pás odsazen o 0,30 – 0,50 m. [2] 

 Určuje směr přecházení. V návaznosti na varovný pás má být jeho část umístěna 

v prodloužené ose přechodu, případně místa pro přecházení o délce nejméně  

1,50 m. V odůvodněných případech lze tuto délku pokrátit až na 1,00 m. Signální pás je 

umístěn vzhledem k přechodu v asymetrické ose. Varovný pás vždy musí mít přesah 

nejméně 0,80 m. Připouští se změna směru signálního pásu, je-li to nezbytně nutné. Tato 

změna se provádí přednostně pod úhlem 90°. [2] 

 Na přechodech či místech pro přecházení, kde celková šířka chodníku nepřesahuje  

2,40 m a nelze na něm vytvořit přesah varovného pásu vůči signálnímu, je možnost přisunutí 

signálního pásu k přirozené vodící linii a varovný pás s přesahem zbudovat pouze na jedné 

straně. [2] 

Vodící pás přechodu – se buduje v případech, kde je délka přechodu, případně místa pro 

přecházení  delší 8 m, oblouk s poloměrem menším jak 12,00 m nebo vedené v šikmém 

směru. Vodící pás musí navazovat na pás signální. [2] 

 Pokud máme místo pro přecházení, přechod pro chodce stavebně nevyhovující pro 

osoby nevidomé či se sníženou pohyblivost a nelze zajistit jejich bezpečnost, nezřizujeme 

vodící a signální pás. Zhotoví se pouze pás varovný. 

Tabulka 2: Uspořádání míst pro přecházení a přechodů pro chodce [zdroj: 2] 
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Obrázek 1: typy opatření pro přecházení chodců na mezikřižovatkových úsecích u dvouproudové místní komunikace 

s rychlostí max. 50 km/h [zdroj: 2] 

Tabulka 3: Doplnění k obrázku č. 1 [zdroj: 2] 

 

5.2 Místa pro přecházení 

 Jedná se o úseky místní komunikace, které jsou stavebně upraveny. Slouží 

k usnadnění přecházení přes komunikaci. Svojí funkcí vytvářejí možnosti přejití 

komunikace, avšak nenahrazují přechody pro chodce. Jejich rozestupy jsou dány v kapitole 

5.3, odstavec 1 a podle možností místních podmínek by měly být doplněny o klasické 

přechody. [2] 

 Tak jako se přechody doplňují alespoň jedním podpůrným ochranným prvkem, 

například dělící ochranné ostrůvky aj. (kapitola 5.3 odst. 4 až odst. 7), tímto způsobem měly 

by být upraveny i místa pro přecházení. Dále by měla být vybavena osvětlením, u kterého 



22 

 

se nevyžaduje odlišení barvy oproti okolí. Jejich délka by neměla přesahovat délku 

přechodů. [2] 

 U odůvodněných případů lze snížit šířku ostrůvku až na 1,50 m, případně jej nahradit 

plochou, která je vyvedena v jiné povrchové úpravě (dlažba, gumo-asfaltový nátěr), viz 

obrázky 8 a 9 podle zvláštních předpisů2 3. Takovou to situací se rozumí komunikace 

s nízkou intenzitou dopravy. [2] 

 Na místních komunikacích obchodního charakteru, kde se často využívají boční 

prostory a je tam nízká intenzita dopravy menší jak 15 000 vozidel/24 h, se připouští 

přecházení pomoci vhodně upraveného středového dělícího pásu, v kombinaci se snížením 

rychlosti v daném úseku. Opět se jedná o odůvodněné případy. [2] 

5.3 Přechody bez řízení světelnou signalizací 

 Jejich navržení je možné jen přes dva protisměrné jízdní pruhy (tj. dvoupruhová 

obousměrná komunikace). Norma připouští i přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy před 

křižovatkou, kdy jeden z pruhů je pro odbočení vpravo a druhý pro odbočení vlevo. Délka 

neděleného přechodu by neměla na nově navrhovaných komunikacích přesahovat délku  

6,50 m mezi obrubami. Při rekonstrukcích stávajících přechodů, případně v odůvodněných 

případech se připouští délka neděleného přechodu 7,00 m. Délka přechodu je upravena 

zvláštním předpisem5. V případě, kdy je nutné umístit přechod do nároží křižovatky, podle 

kapitoly 5.2 odst. 6, se povoluje navýšit délky o 1,00 m a v případech odůvodněných až  

o 3,00 m. Mimo místa přechodů pro chodce, má být nároží křižovatky tvořeno plnou 

nášlapnou výškou obruby. Případně může být doplněno o regulační sloupky. Jestliže je 

potřeba před přechodem pro chodce provést zúžení hlavního dopravního prostoru, navrhuje 

se s plynulým náběhem 1 : 20. [2] 

 Je-li součástí hlavního dopravního prostoru i pruh pro cyklisty a šířka komunikace 

mezi obrubami neumožnuje výstavbu ochranně-dělícího ostrůvku, je přechod pro chodce 

prodloužen o šířku pásu pro cyklisty. V takových to případech se již nenavrhuje vysazená 

chodníková plocha. [2] 

 Obvyklá šířka přechodu činí 4 m. V místech s větším pohybem osob se zvyšuje. Toto 

zvětšení je závislé na charakteru prostoru, ve kterém se nachází a na četnosti přecházejících. 

Zvětšení se provádí vždy po 1 m. Přechod se může také zmenšit. Jedná se o odůvodněné 
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případy. Lze jej zmenšit na konečnou šířku 3 m, která je zároveň nejmenší povolenou šířkou. 

V situacích, kdy přechod navazuje na pěší stezky, je nutné zachovat minimálně stejný počet 

pruhů stezky, na kterou navazuje. Na komunikacích, kde se zřizují přechody pro chodce, je 

nutné počítat s tím, že bude nezbytné počítat s čekacími místy. Podle normy se udává plocha 

na jednoho chodce od 0,30 do 0,50 m2. [2] 

 Na základně místních podmínek se doporučuje dále použít doporučená opatření, 

případně jejich kombinace, pro zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu na přechodech: 

 Jednostranně nebo oboustranně zúžit komunikaci v místech přecházení. 

Toho lze dosáhnout snížením šířky jízdních pruhů, případně snížením jejich 

počtu. 

 Umístěním dělících pásů, dělících ostrůvků, zvýšených ploch křižovatek 

případně vysazené chodníkové plochy. 

 V odůvodněných případech je možno využít zpomalovací prahy. Buď to 

dlouhé příčné prahy, která jsou součástí přechodu pro chodce nebo dlouhé 

příčné prahy, které jsou umístěny před přechodem dle zvláštního předpisu4. 

V místě kontaktu dlouhého prahu a chodníku má být konstrukčně řešena 

dlouhá obruba ve výšce nejvýše 0,02 m. Pro zabránění vjezdu vozidel na 

vyčkávací místa, se mají umístit odpovídající technické prvky na chodník 

v úrovni konců náběhových klínů. Takto se dají použít například regulační 

sloupky.  

 Osvětlení, které má odlišné zabarvení světla oproti pouličním lampám. 

Osvětlení musí být umístěno před nebo za přechodem a to tak, aby byl 

osvětlen nejen přechod, ale i vyčkávací místa spolu s vodorovným značením. 

Navrhuje se na základě ČSN CEN/TR 13 201-1-4, případně podle ČSN EN 

12464-2. 

 Navýšení dopravního značení. Příkladem může být, podélná souvislá čára 

v úseku před přechodem, která má délku cca 50 m. Ve zvláštních případech 

lze využít umístění bíle klikaté čáry na vozovku před místem přechodu. Další 

možnost je využití signální světla, žluté barvy, blikajícího přerušovaně. Vše 

je upraveno zvláštními předpisy2 3. [2] 
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Při rekonstrukci již stávajícího přechodu, o celkové šířce mezi obrubami přesahující 8,50 m, 

se doporučuje přechod rozdělit dělícím nebo ochranným ostrůvkem, popřípadě středním 

dělícím pásem. Je to vhodnější řešení, než volit zúžení jízdního pásu. Pokud jsou k jízdním 

pruhům přilehlé parkovací pásy, je vhodné zvolit pro zvýraznění a vyznačení těchto 

parkovacích míst vysazené chodníkové plochy. Šířka středního dělícího pásu, ostrůvku má 

být 2,50 – 3,00 metrů. U stísněných podmínek lze šířku snížit až na 2,00 m. V případech, 

které jsou odůvodněné stísněnými podmínkami, a jedná se o komunikace s nízkou intenzitou 

dopravy, norma umožňuje komunikaci zúžit na 1,75 respektive 1,50 m. Po celé šířce 

přechodu se dělící pás, ostrůvek přeruší. Vyvýšená čela ostrůvku v obrubách výšky  

0,20 m se vybaví výstražným dopravním značením. Může se použít i jiné zařízení podle 

zvláštního předpisu2 3. Eventuálně se doplní o zařízení na ochranu chodců. [2] 

 Ke zvýraznění ostrůvku pro řidiče, se doporučuje využít nízkou zeleň. Ta by měla 

být taková, aby neznemožňovala řidiči výhled na situaci na ostrůvku. Maximální výška této 

zeleně je 0,50 m. Nejčastěji využívanou je nízká keřovitá zeleň. [2] 

 V případech, kdy hlavní dopravní prostor nemá dostatečnou šířku pro umístění 

ochranného, dělícího ostrůvku, přistupuje se k zúžení jízdních pruhů na 3,00 až 2,75 metrů. 

K tomuto řešení je možno přistoupit, pokud daná komunikace neslouží pro linkovou silniční 

dopravu. Ve zvláštních případech se umožnuje zúžení na šířku 2,50 m s vybudováním 

odvodnění a vodícím pruhem 0,25 m. Podobně se postupuje u komunikace, kde se nachází 

zvýšený tramvajový pás. Výstavba ostrůvku se uskuteční pouze po jedné straně 

tramvajového pásu. Pokud šířka komunikace toto neumožňuje, přistupuje se k řešení se 

světelným řízením přechodu dle kapitoly 4.4 odst. 3. [2] 

 V prostoru vyústění přechodu, případně na jeho ploše se zásadně neumísťují pouliční 

kanálové vpusti. Nesmí se na něm vyskytovat ani stožáry, či jiné překážky, které by 

ohrožovaly bezpečnou a plynulou chůzi. Podle ČSN 73 6021 mohou být na ploše přechodu 

umístěny pouze sloupy světelného signalizačního zařízení. Ty jsou umístěny v signálním 

pásu 0,90 až 1,25 m od hrany hlavního dopravního prostoru. Vzdálenost se měří od pláště 

sloupků. Dále se do prostoru přechodu neumísťují výhybky nebo srdcovky. V případě 

složitých křižovatek, kde jsou odůvodněné případy, se taková to instalace připouští. 

Takovým případem je neúměrné odsunutí přechodu od směru přímé chůze. Pro takové řešení 

se upřednostňuje instalace srdcovky před výhybkou. [2] 
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 Sloupek chodecké signalizace by neměl být umístěn dále než 0,75 m od hlavního 

bezpečnostního prostoru. Zpravidla je situován do osy signálního pásu. V situacích, kdy se 

sbíhají přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty, se sloupky umísťují 0,90 až 1,10 m od 

okraje signálního pásu. Takto lze postupovat i v dalších odůvodněných případech. 

Vzdálenosti se vždy měří od pláště sloupků. [2] 

5.4 Přechody pro chodce řízené světelnou signalizací 

 Přechody pro chodce, které vedou přes dva a více stejnosměrných jízdních pruhů, by 

měly být vybaveny řízenou světelnou signalizací. Slouží k lepší koordinaci v křižovatce  

a doporučuje se využít instalace poptávkového zařízení. Samostatně stojící signalizovaný 

přechod, by se měl zřizovat ve vzdálenosti menší 100 m vůči nejbližšímu signalizačnímu 

zařízení, jen ve zdůvodněných případech. Příkladem jsou tramvajové ostrůvky. Podmínkou 

však je, že musí být s tímto zařízením v koordinaci. [2] 

 Na světelné křižovatce, která má být součástí nově navrhované komunikace by 

neměla délka neděleného přechodu překročit 10 m a neměl by být veden víc jak přes 3 řadící 

pruhy. Při rekonstrukci již zastavěného území, kde se nachází křižovatka, se 

v odůvodněných případech umožnuje vést nedělený přechod s absencí dělícího ochranného 

pásu přes 4 řadící pruhy a nepřevyšující délku 12,50 m. Zvětšení uvedených délek až  

o 2 m se připouští, je-li přechod umístěn do nároží křižovatky. [2] 

 Provádí-li se rekonstrukce na komunikace v zastavěném prostředí, která je tvořena 

čtyřmi jízdními, řadícími pruhy a tramvajovým pásem, připouští se délka neděleného 

přechodu na křižovatce se světelným signalizačním zařízením 17,00 respektive 18,50 m. 

Délka se měří mezi obrubami a její součástí je i započítání šířky tramvajového pásu. Tak jak 

v minulém odstavci, lze prodloužit normovanou délku o 2 m, nachází-li se daný přechod 

v nároží křižovatky, se zvláštním odůvodněním. Pokud je součástí komunikace se čtyřmi 

jízdními pásy i kolejové rozvětvení, tak maximální délka mezi obrubami může být navýšena 

na 22,00 m, v případě, kdy nelze zřídit dělící ostrůvek alespoň podél jedné strany 

tramvajového pruhu. [2] 

 U přechodů pro chodce je třeba počítat s místem na komunikaci, kde se vytvoří 

čekací plocha pro chodce. Ta je přímo závislá na intenzitě provozu chodců kapitola 5.3 odst. 

3 a k délce cyklu navrženého pro světelné signalizační zařízení. Pokud chceme délku 
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přechodu zkrátit, musí být použity opatření, která jsou uvedena v kapitole 5.3 odst. 4 pro 

přechody bez řízené světelné signalizace. [2] 

5.5 Světelné signalizační zařízení 

 Pro správné řešení, navrhnutí a konstrukci SSZ lze postupovat podle norem. 

Příkladem ČSN 36 5601-1, či podle technických předpisů (TP), například TP 81. Částečné 

návody a instrukce pro tvorbu a požadavky SSZ lze najít i v jiných dokumentech. Příkladem 

Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích, 

které vydává centrum dopravního značení. 

 Pro správnou funkci SSZ je třeba postupovat postupně a cíleně: 

 Bezpečnosti provozu 

 Intenzity provozu podle vozidel 

 Intenzity provozu podle chodců 

 Plynulost jízdy vozidel MHD 

SSZ se skládá z tří základních barev. Zelená, žlutá a červená. Tyto světla mohou být 

buď kruhovými plnými, nebo směrovými šipkami. Každý takovýto signál má svůj význam. 

Signalizace může být stále svítící nebo přerušovaná. Stejně tak nikde není psáno, že SSZ 

musí být v provozu nepřetržitě. Lze ji podle potřeby vypnout.  

 Dělení signálů: 

 Pro vozidla 

 Pro chodce 

 Pro tramvaje 

 Pro cyklisty 

Cyklus SSZ se skládá z několika fází (časových intervalů). Během jednoho cyklu by 

měla být zelená postupně pro všechny účastníky na pozemní komunikaci. Ať už jde o jízdu 

v přímém směru, odbočení vpravo či vlevo, signalizace umožňující přejití chodcům přes 

komunikaci. Je potřeba sladit signalizaci pro všechny účastníky tak, aby bylo pro ně na 

komunikaci bezpečno a zároveň byla zaručena plynulost provozu. Proto se přistupuje 

většinou k dvěma typům cyklů, kdy jeden je využíván ve špičce a druhý v době mimo špičku. 
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V normě jsou dány minimální délky zelené pro jednotlivé účastníky provozu, které musí být 

dodrženy. Jejich jednotlivé navýšení je závislé pouze na projektantovi.  

Konkrétně v případě chodců tvoří minimální časový interval pro zelenou 5 s. Během 

této doby by měl být chodce chráněn na přechodu proti přijíždějícím vozidlům i ve chvíli, 

kdy vstoupí na přechod v poslední vteřině zelené. Ze zákona má možnost přejít celý přechod 

a interval pro spuštění zelené u aut do tohoto místa přijíždějících by měl být tomu 

přizpůsoben. Obecně se udává, že zelená by měla trvat na dojití alespoň do dvou třetin 

přechodu, v krajních případech do poloviny přechodu. Tento interval je opět závislý na 

projektantovi. Obecně při projektování platí, čím delší přechod tím kratší zelená, z důvodu 

plynulosti provozu na pozemní komunikaci. [1] 

5.6 Lávky a podchody 

 Jedná se o typy mimoúrovňového křížení. Mohou vést v podjezdu, po mostech, jako 

samostatná lávka či podchod podle ČSN 73 6201. Podmínkou je zajištění přístupu osobám 

s omezenou hybností nebo orientace. Toto křížení se nezřizuje v zastavěných oblastech nebo 

obslužných komunikacích, kde je maximální povolená rychlost vyšší 70 km/h. Jejich 

navrhování se řídí logickými vazbami na terénní podmínky. Tím jsou myšleny komunikace 

v násypu nebo v zářezu, pochod, lávka, které navazují na jiné nadzemní nebo podzemní 

zařízení. Mimoúrovňová křížení, která již jsou zbudována a to na místech nevyhovujících 

výše napsanému určení, musí být doplněna nebo nahrazena úrovňovým přechodovým 

zařízením. Jak podchod, tak i lávka by měly být dobře osvětleny. Vnikání dešťové vody do 

podchodu lze zamezit proti sklonem pásu pro chodce, případně využitím jiných zařízení. [2] 

Pro překonání výškového rozdílu slouží: 

 Šikmé přístupy dle ČSN 73 6201 

 Pevné schodiště 

 Pohyblivé schody 

 Výtahy 

 Pohyblivé chodníky 

Pro překonání výškového rozdílu jsou nejčastěji využívány šikmé přístupy. Méně 

potom pevná schodiště. V místech, kde je zvýšená koncentrace chodců se doporučuje zřízení 
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výtahů, je-li tomu potřeba tak zdvihací plošiny. U pevných schodišť a zvláště pohyblivých 

schodů, kde je vysoká intenzita chodců má být zbudováno jejich krytí. Na začátku a konci 

se zřizují čekací plochy. Podle normy se počítá s výměrou 0,50 m2/osoba, výjimečně  

0,30 m2 na osobu. [2] 

 Pevná schodiště se navrhují dle normy ČSN 73 4130 s nejmenší šířkou alespoň  

2 m. Za určitých okolností je povolena šířka 1,50 m. Jejich součástí musí být pevné madlo 

nebo zábradlí. Nejmenší světlá výška schodiště je 2 m podle ČSN 73 6201. U všech typů 

schodišť se doporučuje protiskluzová úprava jejich stupňů. U nekrytých je vyžadována. 

Pohyblivé schody nebo lávky 

 Mají jimi být vybaveny podchody a lávky kde: 

 Rozdíl spojovacích úrovní je 5 m a více 

 Sestup je 7 m a více 

 Intenzita chodců ve špičkové hodině převyšuje 3000 na jednom vstupu 

 Místa s častým výskytem handicapovaných osob [2] 

5.7 Typy uložení přechodů pro chodce 

 Na následujících obrázcích budou schematicky znázorněni možnosti, jak uspořádat 

přechod pro chodce na různých typech komunikací. [2] 

 

Obrázek 2: přechod pro chodce chráněn dělícím ostrůvkem v kombinaci s předřazenými úzkými zpomalovacími prahy  

[zdroj: 2] 

 Přechod, který je umísťován především do míst, kde je zvýšený pohyb dětí. Typ 

komunikace je funkční skupina C, tedy dvoupruhová bez parkovacích pruhů. V místě 

přechodu a ostrůvku jsou jízdní pruhy zúženy na 2,75 m a šířka mezi obrubami má být větší 
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než 3 m. Pokud se jedná o komunikace silniční linkové osobní dopravy, mění se výše 

stanovené údaje na 3,00 respektive 3,50 m. Pokud odstraníme značení a zpomalovací pruhy, 

přechod se nám mění na místo pro přecházení. [2] 

 

Obrázek 3: Zvýraznění přechodu vysazenou chodníkovou plochou [zdroj: 2] 

 Dvoupásová komunikace, spadající do funkční skupiny C, v odůvodněných 

případech i do skupiny B. Konstruována bez parkovacích pruhů. V místě přechodu mizí 

vodící proužky. Šířka jízdních pásů se sníží na 3,00 respektive 2,75 m v odůvodněných 

případech. Je-li komunikace komunikací silniční linkové osobní dopravy, šířka jízdních pásů 

3,25 m se nemění, stejně tak jako jsou ponechány vodící proužky. Vzdálenost mezi 

obrubami, kde se nachází přechod, by neměla překročit 6,50 respektive 7,50 m, v případech 

linkové dopravy a při rekonstrukcích. Vysazená chodníková plocha se zdůrazní stromy. 

Zvýraznění přechodu je provedeno bílou klikatou čárou. Při absenci zpomalovacích prahů  

a dopravního značení se přechod mění na místo pro přecházení. [2] 

 

Obrázek 4: Přechod pro chodce, který je chráněný dělícím ostrůvkem [zdroj: 2] 

 Dvoupruhá komunikace spadající do funkční skupiny B nebo C. Na komunikace jsou 

zbudovány parkovací pruhy. V místě přechodu a ostrůvku se parkovací pruhy přeruší. Zmizí 

vodící proužky. Jízdní pruhy jsou zúženy na 3,00 m. V případě ponechání jízdních proužků 
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0,25 m jde zúžit jízdní pruhy na 2,75 m. Na komunikacích linkové osobní dopravy se vodící 

proužky ponechají při zachování šířky 3,25 m. Šířka mezi obrubami má být větší 3,00 metry.  

U komunikací, kde je provoz linkové silniční osobní dopravy se 3,00 mění na  

3,50 m. Zvýraznění je tvořeno bílou klikatou čárkou v kombinaci se zelení na ostrůvku. 

Podobně je řešeno místo ukončení parkovacích pruhů. [2] 

 

Obrázek 5: Umístěná přechodu na širokém zpomalovacím pásu v kombinace s dělícím ostrůvkem [zdroj: 2] 

 Komunikace o dvou pruzích se zařazením do funkční skupiny B nebo C. V tomto 

případě bez parkovacích pruhů. V místě přechodu a ostrůvku se parkovací pruhy přeruší. 

Zmizí vodící proužky. Jízdní pruhy jsou zúženy na 3,00 m. V případě ponechání jízdních 

proužků 0,25 m jde zúžit jízdní pruhy na 2,75 m. Na komunikacích linkové osobní dopravy 

se vodící proužky ponechají při zachování šířky 3,25 m. Šířka mezi obrubami má být větší 

3,00 metrům. U komunikací, kde je provoz linkové silniční osobní dopravy se 3,00 mění na  

3,50 m. Zvýraznění je tvořeno bílou klikatou čárkou v kombinaci se zelení na ostrůvku. [2] 

 

Obrázek 6: Vysazená chodníková plocha na přechodu pro chodce [zdroj: 2] 
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Obrázek 7: Vysazená chodníková plocha na místě pro přecházení [zdroj: 2] 

 Rozhledové poměry jsou udány v tabulce č.3. Vzdálenost mezi obrubami na 

přechodu, by neměla převyšovat 6,50 m. V případech rekonstrukce a linkové osobní silniční 

dopravy se umožnuje vzdálenost 7,00 m. [2] 

 

Obrázek 8: Komunikace s nízkou intenzitou dopravy a místem pro přecházení s ostrůvkem [zdroj: 2] 

 Minimální šířka mezi obrubami činí 3,00 m. Na komunikacích, kde je linková 

silniční doprava 3,50 m. [2] 

 

Obrázek 9: Komunikace s nízkou intenzitou dopravy, kde je místo pro přecházení vyznačenou pouze jinou povrchovou 

úpravou [zdroj: 2] 

 Slouží-li komunikace pro provoz linkové silniční dopravy, jízdní pásy se zúží v místě 

přechodu na 3,00 m. V místě pro přecházení je šířka mezi obrubou a vymezenou plochou  

3,50 m. [2] 
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Obrázek 10: Přechod pro chodce, který je chráněn dělícím ostrůvkem [zdroj: 2] 

  Komunikace spadající do funkční skupiny B. Jde o čtyř pruhovou komunikaci bez 

parkovacích pruhů, která je směrově nerozdělena. Přechod by měl být řízen světelnou 

signalizací dle článku 5.4. Vodící proužky mizí v místě ostrůvku a jízdní pásy se zúží na  

3,00 m dané zvláštním předpisem. Pokud komunikaci využívá linková osobní silniční 

doprava, pravý jízdní pruh se nezužuje a zůstává 3,25 m. Na vnější straně jízdních pruhů 

vede bílá klikatá čára pro zvýraznění přechodu. [2] 

 

Obrázek 11: Směrově rozdělená, čtyř pruhová komunikace s přechodem pro chodce [zdroj: 2] 

 Směrově rozdělena čtyř pruhová komunikace s parkovacími pruhy, zařazena do 

funkční skupiny B. Na přechodu má být řízení pomocí světelné signalizace dle 5.4. Pruhy 

pro cyklisty jsou vedeny v přidruženém dopravním prostoru. Vodící proužky mizí  
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u přechodu v místech středního dělícího pásu, dáno zvláštním předpisem. Pás může být 

rozšířen o onu šířku vodícího proužku. Parkovací pruhy jsou v místě přechodu přerušeny  

a je zbudována vysazená chodníková plocha. Na vnější straně jízdních pruhů je bíla klikatá 

čára pro zvýraznění přechodu. Dopravní značka přechodu pro chodce je vyvedena  

i v místech pruhu pro cyklisty, která informuje o přednosti chodců. Veškeré vysazené 

chodníkové plochy jsou osazeny stromy do tzv. trojřadé aleje. [2] 

 

Obrázek 12: Směrově rozdělená čtyř pruhová komunikace se zvýšeným tramvajovým pásem se šířkou 7,00 m [zdroj: 2] 

 Směrově rozdělená čtyř proudová komunikace bez parkovacích pruhů, zařazená do 

funkční skupiny B. Jízdní pruhy v místě přechodu jsou zúženy na 3,00 a 2,75 m. Vodící 

proužky u tramvajového pásu zmizí podle zvláštního předpisu. V případě komunikace, 

s provozem linkové osobní dopravy, vodící proužky zůstanou zachovány, stejně tak jako 

pravý jízdní pruh, který se nezúží a ponechá si šířku 3,25 m. Zpomalovací šikana se vytvoří 

vložením ostrůvku na místo vzniklé přerušením parkovacího pásu. Jak přechody přes silniční 

pásy, tak i přes tramvajové pásy, jsou řízeny světelnou signalizací. V rámci bezpečnosti jsou 

přechody odsazeny. To se zdůrazní instalací zábradlí. Zvýraznění přechodu je na vnější 

straně jízdních pásů. Přes tramvajový pás se přechod neznázorňuje. [2] 
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Obrázek 13: Zvýraznění vysazenou chodníkovou plochou přechodu na nároží [zdroj: 2] 

 Komunikace o dvou pruzích jízdních a pruzích parkovacích, zařazené do funkční 

skupiny B nebo C. Jízdní pruhy se v místě přechodu zužují na 2,75 m dle zvláštního předpisu 

se současným zachováním vodících pásků. Při odstranění vodících pásků se šířka mění na  

3,00 m. Při rekonstrukcích a využívání komunikace osobní linkovou dopravou, se jízdní 

pruhy nezužují. Šířka zůstává 3,25 m. Chodníková plocha se zdůrazňuje stromy. V případě 

neoznačení dopravním značením přechodu se mění na místo pro přecházení. V tabulce 4 

jsou dány rozhledové úhly. [2] 

Hmatové úpravy přechodů v charakteristických situacích 

 V této podkapitole budou znázorněny obrázky charakteristických situací a jejich 

řešení pomocí standardní hmatové úpravy. K následujícím obrázkům je v bodech napsán 

výčet zákonitostí: 

 Snížení obrubníku na výškový rozdíl 0,02 m v místech pro přecházení, přechodech. 

 Vyznačení hranice mezi pruhem pro chodce a jízdním parkovacím pruhem pomocí 

varovného pruhu šířky 0,40 m. Přednostně se umisťuje na chodník. 

 Signální pás by měl být umístěn v ose místa pro přecházení. Slouží jako orientačně 

důležité místo. Minimální délka činí 1,50 m. Změna směru se přednostně provádí 

v 90°. 

 Přesah signálního pásu varovným je nejméně 0,80 m na obě strany. Přiražení 

signálního pásu k vodící linii je umožněno v případech, kdy šířka chodníku je menší 

2,40 m. 
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 Místo pro přecházení má na rozdíl od přechodu pro chodce určeno odsazení 

signálního pásu 

 Varovný pás, je u přechodů či míst pro přecházení tvořených dlouhým příčným 

prahem, ukončen v místě, kde je výškový rozdíl klínu příčného prahu a obruby 

chodníku alespoň 0,08 m. Signální pás se nachází na chodníku u přechodu čí místa 

pro přecházení. 

 V místě styku dvou signálních pásů je tato skutečnost řešena přerušením hmatové 

dlažby na šířku signálního pásu. Jde-li o změnu směru, je hmatová dlažba po celé 

délce signálního pásu, obrázek 47. 

 Sloupy chodecké signalizace jsou v signálním pásu maximálně 0,75 m od 

bezpečnostního odstupu. U zvláštních případů se slepecká rozpínací tlačítka umístí 

na SSZ. 

 Když je délka přecházení větší 8 m, nebo šikmo o poloměru obruby větším  

12 m, zřizuje se vodící pás, který svým směrem navazuje na pás signální. Obrázky 

14, 15 a 21. 

 Hmatová dlažba musí být dostatečně odlišena od okolí. Na veřejně přístupných 

komunikacích nelze použít tento typ dlažby pro jiné účely, než je primárně určen. 

Vodící a signalizační pás z tohoto materiálu musí být barevně odlišen od okolí. 

 Pro dosažení kontrastu je okolo hmatové dlažby veden rovný okraj o minimální šířce 

0,25 m. 

 Chodník může mít nejmenší povolenou celkovou šířku 1,50 m. 

 V místech pro přecházení a přechodů pro chodce má být sklon chodníku ke 

snížené obrubě menší 12,5 % při zachování průchozího prostoru většího  

0,90 m. Příčný sklon tohoto prostoru menší 2,0 %. 

 Neumožňuje šířka chodníku výše uvedené provedení, přistoupí se k rampovému 

snížené, do výšky snížené obruby při zachování sklonů. Viz obrázek 14. [2] 
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   Obrázek 15: Standardní hmatové úpravy v místě s nároží s přechodem [zdroj: 2]    

           

   

Obrázek 16: Uspořádání chodníku při nedostatečné šířce pro uspořádání obr. 14 [zdroj: 2] 

Obrázek 17: Hmatové úpravy v místě křížení tram. pásu a chodníku [zdroj: 2] 

Obrázek 14: Standardní hmatové úpravy v místě přechodu [zdroj: 2] 
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Obrázek 18: Standardní hmatové úpravy odsazeného přechodu [zdroj: 2] 

 

Obrázek 19: Standardní hmatové úpravy místo pro přecházení, vyvedené na místě pro přecházení [zdroj: 2] 

Obrázek 20: Standardní hmatové úpravy v místě pro přecházení [zdroj: 2] 
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Obrázek 21: Standardní hmatové úpravy přechodu vyvedené v místě přechodu pro chodce [zdroj: 2] 

Obrázek 22:Standardní hmatové úpravy přechodu s nárožím, vyvedení v místě nároží přechodu [zdroj: 2] 

 

Obrázek 23: Standardní hmatové úpravy místa se sníženým obrubníkem, které neslouží jako místo pro přecházení [zdroj: 2] 

Obrázek 24: Standardní hmatové úpravy místa se sníženým obrubníkem, které neslouží jako místo pro přecházení [zdroj: 2] 
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Obrázek 25: Standardní hmatové úpravy vyvedené u vstupu do nákupního centra, pochozí plocha [zdroj: 2] 

5.8 Rozhledové poměry u přechodů a míst pro přecházení 

 Přechody na komunikacích se navrhují v takových úsecích, kde lze zajistit pro řidiče 

vozidla jednoznačnou rozlišitelnost přechodu oproti jeho okolí. Jak u míst pro přecházení, 

tak i u přechodů má být zajištěný pohledový vztah, který je dostatečný pro řidiče i chodce. 

V místech, kde je pohledový vztah zkomplikován nějakou překážkou, zaparkovaná auta 

v parkovacím pruhu, nevhodně umístěna zeleň, je potřeba zajistit lepší rozhled. To je možné 

realizovat pomocí zbudování vyvýšené chodníkové plochy. Takto upravená místa se mají 

chránit proti možnému odstavení vozidla v jejich místech. K této ochraně lze využít sloupky, 

případně zeleň. Takto provedená úprava zábrany musí korespondovat s místní situací  

a nesmí omezovat výhled na chodce, který se chystá přechod využít. [2] 

 Nejmenší přípustné rozhledové úhly, vzdálenosti k viditelnosti přechodu nebo místa 

pro přecházení jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
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Tabulka 4: Rozhledové vzdálenosti [zdroj: 2] 

 

 

Obrázek 26: Přechod pro chodce – výhled z vozidla na přechod [zdroj: 2] 

 

Obrázek 27: Místo pro přecházení – výhled chodce na jedoucí vozidlo [zdroj: 2] 
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5.9 Nátěrové materiály a rozměry přechodů 

 Přechody pro chodce se na rozdíl od míst pro přeházení poznají podle vodorovného 

dopravního značení. Přechod pro chodce je značkou č. V 7, která vyznačuje právě přechod. 

Vyznačení přechodu má být přes celou šířku vozovky. Jak již bylo řečeno v textu výše, 

přednostně se vyznačuje kolmo na osu vozovky. Ve výjimečných případech šikmo.  

 Na pozemní komunikaci, kterou vede i tramvajový pás, lze přechod vyznačit přes 

tramvajový pás značkou č. V 7 pouze v případě, že je toto místo doplněno o SSZ. Pouze ve 

výjimečných případech při doplnění V 7 od SSZ opustit. Pro zvýraznění křížení přechodu 

v místě jízdy tramvaje se využívá doplnění značení o nápis „POZOR TRAM“ o výšce  

0,25 – 0,35 m. Toto znamení je z obou stran přechodu. V případech, kdy je tramvajový pás 

v úrovni vozovky, se přechod vyznačuje přes celou délku komunikace. Je-li pás vyvýšen 

oproti vozovce, v jeho místě se značení přerušuje. [11] 

5.9.1 Rozměry 

 Šířka přechodu je přímo závislá na intenzitě chodců. Pro obec je minimální šířka  

3 m a mimo obec 4 m. V obou případech je však doporučená šířka 5 m. 

 Značka č. V 7 je tvořena vodorovnými čárami. Šířka jedné čáry je 0,50 m a stejná 

vzdálenost je mezi pruhy navzájem. V situaci, kdy probíhá úprava komunikace, a přechod 

je vyznačen na přechodnou dobu, lze využít vyznačení pouze jeho obrysu. První čára by 

měla být vyznačena ve vzdálenosti 0,5 m od krajnice vozovky. Tolerance je  

0,25 – 0,75 m, s tím, že první pruh nesmí ležet v bezprostředním kontaktu s krajnicí 

vozovky. 

 Pokud je přechod veden přes pás pro cyklisty, rozměry a rozestupy se z 0,5 m mění 

na 0,25 m. [11] 

5.9.2 Nátěrové hmoty 

 Pro nanesení přechodu se používá několik druhů nátěrových hmot. Jejich použití je 

přímo závislé na místních podmínkách a požadavcích na ně kladených. Jednotlivé nátěrové 

hmoty se liší svým složením a vlastnostmi závislých na jejich výrobci. Je dán okruh 

kategorií, který je tvořen výrobky od různých výrobců. Pro jejich přehled ministerstvo 
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dopravy vydává katalog nátěrových hmot, který je schválen vždy na určité období. Aktuálně 

platí katalog platný do 31. 5. 2016 podle č. j. 53/2015-120-TN/2. [3] 

Každá nátěrová hmota má svůj katalogový list, jehož obsah je složen ze tří částí: 

 Technické vlastnosti 

 Podmínky pro aplikaci 

 Měření při pokládce na zkušebním úseku 

Dodatečnou tabulku potom tvoří vlastnosti po určité době nanesení a následné vlastnosti jak 

za mokra, tak sucha: [3] 

 Denní viditelnost 

 Drsnost 

 Noční viditelnost 

 Index opotřebení 

Typy nátěrových hmot: [3] 

 Rozpouštědlové barvy     RB 

 Vodou ředitelné barvy     VB 

 Plastické hmoty nanášeny za studena hladké  KP 

 Plastické hmoty nanášeny za studena strukturální  KPS 

 Stříkané plastické hmoty     SP 

 Termoplastické hmoty hladké    TP 

 Termoplastické hmoty strukturální    TPS 

 Termoplastické hmoty předem připravené   TPP 

 Folie         F  
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6 Aktuality 

 V této části diplomové práce jsou uvedeny případy z praxe, které mají souvislost 

s daným tématem. Dále je v této kapitole uveden výběr nově platných nařízení určených pro 

chodce. 

6.1 Reflexní oblečení 

 V únoru 2016 vstoupila v platnost novela zákona o provozu na pozemních 

komunikacích. Tato novela má i jednu hlavní novinku pro osoby, které se pohybují po 

komunikace za tmy nebo snížené viditelnosti. V takových to podmínkách a místech, která 

jsou mimo obec, případně jsou neosvětlena, nebo osvětlení není dostatečné, má nově chodec 

povinnost se zvýraznit. K tomuto účelu může využit oblečení, jehož součástí je reflexní 

materiál, případně reflexní pásky, které lze umístit na jednotlivé části těla nebo oblečení. 

6.2 Pardubice 

 V dubnu 2015 se celou republikou medializoval případ o neadekvátním zásahu na 

občana příslušníkem Policie České republiky. Stručně řečeno, občan přecházel vozovku na 

červenou. Přistoupil k němu policista, který ho na jeho přestupek upozornil a legitimoval se 

mu. Prvně jménem a následně i služebním odznakem. Policista jej vyzval k setrvání do 

příjezdu policejní hlídky. Muž na tuto výzvu nedbal se slovy, že spěchá a jde na oběd. Načež 

policista opět použil slovní výzvy k setrvání na místě. Muž, který dal najevo, že ho setrvání 

na místě a přítomnost legitimovaného policisty obtěžuje, dál trval na svém, že odchází na 

oběd. Policista dál použil slovní výzvu a rozhodl se využít i zastoupení cesty v odchodu 

svým tělem. V tu chvíli došlo k fyzickému kontaktu mezi oběma zúčastněnými. Následně 

policista použil donucovací prostředky a zpacifikoval muže na zem, kde jej zaklekl. Muž 

podal stížnost na zásah policisty pro jeho neadekvátnost, k čemu se připojili i svědci celé 

situace. Výsledkem šetření policejní inspekce byl závěr, že policista postupoval dle zákona. 

 Názor autora na celou věc je takový, že policista se zachoval naprosto profesionálně. 

To, že byl ve svém civilním oblečení, přece neznamená, že po svoji legitimaci bude mužem 

ignorován. Dalším faktorem je to, že muž šel na červenou jen proto, aby došel o dvě minuty 

dřív na oběd. Další klíčová věc dle mne, je ignorování výzvy k setrvání na místě, fyzický 
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kontakt s policistou a následná stížnost pachatele. Policista se podle mě zachoval ve všech 

bodech jako profesionál a onen dotčený muž jako arogantní sebestředné individuum. 

6.3 Evidované přestupky Ostrava 

 Ve spolupráci s MP Ostravy je níže uvedena tabulka s počtem přestupků, kdy se 

jednalo o chůzi na červenou na přechodech pro chodce v posledních letech. Tato tabulka 

není zcela přesná. Jde o to, že jsou evidovány pouze případy, kdy byla osoba při takovém to 

jednání přistihnuta a pokutována příslušníkem MP Ostrava. Dalším problémem je, že 

přestupky se shrnují do jedné podkapitoly. Proto počet přestupků chůze na červenou, vychází 

z celkového počtu přestupků. Rozlišení je v tom, že příslušník MP Ostravy vyplnil nad 

rámec svých povinností i údaje, že se jednalo o chodce a porušení dopravního značení. 

 Jedná se o zákon č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích. Konkrétně potom o přestupky 

zaměřené na chodce.  

Tabulka 5: Počet přestupků v letech 

Rok Počet přestupků 

2010 399 

2011 418 

2012 374 

2013 398 

2014 339 

2015 778 

 

 Z tabulky jde vidět, že v letech 2010 – 2013 se počet evidovaných přestupků za rok 

pohyboval kolem podobné hodnoty. V roce 2014 byl výraznější pokles oproti letům 

předchozím a v roce 2015 naopak vysoký nárůst. Ten byl dvojnásobný oproti roku 

předchozímu. Tento výkyv lze vysvětlit buď zvýšením počtu chodců porušujících SSZ, nebo 

zvýšenou aktivitou městských policistů v této problematice. 
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6.4 Práce dopravní policie Ostrava 

 Náplní práce dopravní policie není primárně kontrola chodců v dodržování SSZ. Řeší 

veškeré přestupky na oboru dopravy. Jak u řidičů motorových a jiných vozidel, tak  

i u chodců. Pokud jsou účastníky chování, které svým jednáním porušuje zákon, zasáhnout. 

Pro potřeby diplomové práce lze zmínit činnost, kterou vykonávají. V případě, kdy na 

základě sledování statistik nehodovosti zjistí nárůst nehod dopravních prostředků s chodci, 

pořádají nárazové akce zaměřené na chování chodců. Při těchto akcích hlídají a selektují 

jednotlivé prohřešky. Jedna takováto akce proběhla i v březnu 2016. Během této akce byly 

následující výsledky: 

Tabulka 6: Výsledky akce dopravní policie Ostrava 

Sledované období Počet přestupků chodců Chůze na červenou 

Březen 2016 271 62 

 

 Na základě výsledků lze vidět, že přibližně jedna čtvrtina přestupků spáchaných 

chodci při této akci byla v důsledku chůze na červenou barvu svítící na SSZ. 

 Mezi přestupky chodců, které jsou policisty postihovány patří: 

 Chůze na červenou 

 Chůze mimo přechod 

 Opomenutí rozhlédnutí se před vstupem do vozovky 

 Chůze po silnice v místech kde je chodník 

Výše uvedené činnosti vyplývají ze zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a 

doplnění dle § 53 část 1. a dle § 74 část 1. Tímto jednáním se osoba dopouští přestupku a lze 

ji na základě zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění uložit patřičný 

postih podle § 125c 1k.  
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7 Stanovení obecných hypotéz 

 K tomu, aby mohla být praktická část práce realizována, bylo potřeba definovat 

hlavní hypotézu a k ní hypotézy pracovní. Vzhledem k tomu, že zaměření oboru je na 

ochranu osob a majetku a nejedná se o dopravní zaměření, vychází hypotézy ze zkušeností 

a poznatků, se kterými se může setkat téměř každý občan žijící ve městě, kde jsou 

instalovány přechody se SSZ. Jde i o místa, kde je vyšší intenzita chodců. V takových 

místech a případech je vysoká šance potkat osoby, které při svém chování nedodržují 

světelnou signalizaci na přechodech pro chodce. 

Hlavní hypotéza: 

1. Občané v převážné míře respektují řízenou světelnou signalizaci (Ř.S.S.) na 

přechodech pro chodce 

Pracovní hypotézy: 

1. Ř.S.S. nerespektují více ženy jak muži 

2. Ř.S.S. nerespektují více muži jak ženy 

3. Ř.S.S. nerespektují více děti jak dospělí 

4. Ř.S.S. nerespektují více dospělí jak děti 
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8 Výzkumná část 

 Cílem výzkumu je zjištění faktu, kolik lidí akceptuje světelnou signalizaci na 

přechodech pro chodce a kolik lidí bude tuto signalizaci ignorovat. Ve společnosti převládá 

názor, že pokud nic nejede, není nic špatné na tom porušit znamení světelné signalizace. 

Kromě fyzického pozorování, které slouží k tomu, aby bylo možno zodpovědět otázku, kolik 

lidí ve skutečnosti vyčká signálu od SSZ, byla provedena i druhá část. Ta je tvořena anketou, 

která se pokusí zodpovědět na otázky, co především vede lidi k tomu, aby signalizaci 

neuposlechli. 

8.1 Metoda a organizace výzkumu 

 Výzkum byl prováděn v období listopadu a prosince roku 2015. Jak metoda 

fyzického pozorování, tak i anketa byly prováděny na třech místech. Tato místa jsou 

podrobněji popsána v kapitole 8.3. U jednotlivých míst jsou také vypsány doby, ve kterých 

výzkum probíhal, včetně odůvodnění výběru. 

 Byl prováděn tzv. kvalitativní výzkum. Ten byl prováděn náhodným pozorováním 

chodců, na předem vybraných místech, viz kapitola 8.3. Zaměření nebylo pouze na 

jednotlivce, ale především na celou skupinu, tedy lidi. Při pozorování byl kladen důraz na 

správné zaznačení chodců, kteří vyčkali na zelenou a naopak na ty, kteří znamení 

nerespektovali. Za nerespektování byli považování i chodci, kteří jednu část přechodu přešli 

na zelenou, nicméně další část již přecházeli na červenou. Pro částečné zkonkretizování  

a přesnější vyhodnocení bylo při výzkumu dodržováno rozdělení na čtyři kategorie. Muži, 

ženy, chlapci a dívky. Z těchto poznatků vychází statistika i zodpovězení hypotéz. 

 Jako doplnění kvalitativního pozorování byla použita kvalitativní anketa. Ta byla 

vedena řízeným rozhovorem, přičemž v ní byly kombinovány uzavřené a otevřené otázky. 

Cílovou skupinou pro anketu se stali lidé, kteří přecházeli mimo zelenou vlnu na přechodech. 

Smyslem bylo zjistit, jestli je v podvědomí lidí,  že se dopouští protiprávního jednání, 

případně objasnit skutečnost jejich počínání. První otázka ankety byla směřována na věk 

dotazovaného. Pro začlenění si odpovědí podle jednotlivých skupin. Následovala otázka, 

jestli ví o svém protiprávním jednání. V souladu s touto otázkou následovala otázka na výši 

pokuty. Poslední otázky se zaměřily na důvody chůze na červenou a četnost chůze přes 

přechod, na kterém byl dotazovaný přistihnut při porušení akceptace světelné signalizace.  
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O zodpovězení dotazníku bylo požádáno na 200 osob. Pouze 76 dotazovaných bylo 

ochotných zodpovědět otázky v dotazníku. To je 38 % úspěšnost při anketě. Z těchto 76 

vyplněných dotazníků bylo pro další použití shledáno 76 vhodných (100 %). 

8.2 Metody pro zpracování dat 

 Pro zpracování dat byl použit program MS Excel 2016, který je součástí balíčku 

Office 365. Office 365 byl využit díky VŠB – Technické University Ostrava, která má na 

tento programový balíček sjednány multifunkční licenční podmínky. Tento balíček může 

využít každý student university. Jeho obsah potom může rozšířit až na pět zařízení, která jej 

podporují. Tato výhoda končí v momentě dovršení studia nebo jeho předčasného ukončení. 

Pro přístup k instalačnímu balíčku je potřeba se přes stránky školy přihlásit do Microsoftu, 

kde student pro potvrzení své identity využije školní přihlašovací údaje, na jejichž základě 

mu je umožněn vstup a stáhnutí dat. MS Excel je multifunkčním datovým programem. 

Umožňuje několik způsobu uživatelského použití. Slouží k tvorbě tabulek, psaní klasického 

textu, výpočtu a tvorbě matematických vzorců, stejně jako vzorců pro statistiku. Mimo jiné 

má již v sobě předdefinovány funkce pro výpočet určitých typů hodnot a dat, pro jejichž 

využití musí uživatel pouze umět správně pracovat s daty. K tomu, aby některé funkce bylo 

možno využít, je základem správné poskládání tabulek, čili oblast s daty, které jsou pro dané 

funkce vybírány a s nimiž se pracuje. Každá takto vybraná data a vypočítané funkce lze díky 

další funkci MS Excel vyjádřit v grafickém provedení. Ve verzi MS Excel 2016 je již 

v nabídce i krabicový graf, který je nejčastěji využíván pro výstup statistických výpočtů. 

Přímo pro konkrétní potřeby této práce se využily funkce pro výpočet modusu a mediánu. 

Pro výpočet procent byla využita možnost vkládání vlastních vzorců a pomocí jednoduchých 

vzorců s odkazy na příslušná datová pole byly dodělány i vzorce pro další výpočty, které 

byly následně využity. 

 Pro grafické vyjádření výsledku byly zvoleny dva rozlišné typy grafů. Jeden pro 

samotnou statistiku výpočtu chodců přecházejících přes přechod a druhý pro vyhodnocení 

ankety. Pro výstup části, ve které probíhalo pozorování, byly zvoleny krabicové grafy. Tento 

typ grafu bývá také někdy nazýván jako box plots. Příklad takovéhoto grafu je obrázek  

č.28. Tento typ grafu není zase až tak rozšířen. Je to především z důvodu, že mnoho 

tabulkových kalkulátorů nenabízí tento typ grafu jako přednastavený. Často není ani 

vyučován v kurzech pro pokročilé uživatele právě tabulkových kalkulátorů. Krabicový graf 
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přitom dokáže jednoduchou vizualizací znázornit i velmi složité vztahy u zkoumaných 

vzorků. V samotném grafickém znázornění jsou použity různé veličiny. Mezikvartilové 

rozpětí je znázorněno obdélníkem. V tomto obdélníku je i medián. V tomto rozpětí se 

vyskytuje 50 % všech vzorků. Pomocí vertikálních úseček jsou znázorněny nejvzdálenější 

zjištěné hodnoty. Platí zde pravidlo vzdálenosti 1,5 násobku mezikvartilového rozpětí. 

Hodnoty, které se značně liší od hodnoty mediánu, jsou označovány za odlehlé hodnoty. 

 

Obrázek 28: Krabicový graf – důležité parametry [zdroj: autor] 

 Pro grafické znázornění ankety byl použit výsečový graf. Pro tento graf byla použita 

data, která byla zjištěna na základě vyhodnocení ze všech vyplněných anket. 

Postup při vyhodnocování statistiky chodců na přechodech byl následující: 

 Ruční sečtení vzorků pro každou pozorovanou lokaci 

 Jejich sečtení a přespání do MS Excel 

 Vyhodnocení pro jednotlivé lokace 

 Vypočtení mediánu 

 Vypočtení modusu 

 Vytvoření vhodné tabulky pro využití krabicového grafu 

 Převedení do grafické podoby pomocí krabicového grafu 
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Postup při vyhodnocování ankety: 

 Rozdělení si anket na jednotlivé otázky 

 Sepsání výsledků pro danou otázku 

 Kontrola získaných dat 

 Převedení dat do MS Excel 2016 

 Vytvoření vhodné tabulky 

 Výpočet zastoupení dle vytvořených vzorců 

 Sestrojení výsečového grafu 

8.3 Místa pro pozorování 

 K tomu, aby byla vhodně vybraná místa, kde se pozorování realizovalo, bylo 

zapotřebí podkladů. Pro tuto část byla využita pomoc dopravní policie Ostrava, která 

poskytla vhodné materiály pro selekci míst. Jde o dokument Nehodovost v Ostravě za roky 

2013 a 2014. Jelikož, se jedná o celkovou nehodovost všech typů v Ostravě a okolí, bylo 

zapotřebí vyselektovat cílovou skupinu. Tou se staly nehody s chodci. Porovnáním míst 

s nejvyšším počtem nehod v obou obdobích se docílilo selekce okolo 5-8 míst. Tato statistika 

od policie, ze které se vycházelo, nebyla zaměřena na konkrétní místa (přechody), nýbrž na 

celou délku komunikace, na které se přechody nacházely. Proto bylo potřebné výše zmíněné 

úseky fyzicky projít a na základě místních podmínek je z vybraného okruhu vyřadit nebo je 

v okruhu ponechat. Tím se výběr potencionálních míst opět snížil. Hlavním důvodem bylo, 

že některé úseky neobsahovaly přechody pro chodce se světelným signalizačním zařízením. 

Z těch, které je měly, byla nakonec vybrána tři konečná místa. Finální selekce byla 

směřována k tomu, aby se volba míst nesměřovala pouze do jedné městské části, ale aby se 

každá nacházela v jiné městské části. Díky tomu nakonec pozorování probíhalo  

v Ostravě – Porubě, Ostravě – Výškovicích a Ostravě 2. 

8.3.1 Ostrava – Poruba 

  Největší nehodovost v této lokalitě byla na ulici Hlavní třída. Jelikož se na této ulici 

nevyskytuje ani jedno zařízení světelné signalizace, byl okruh zaměření rozšířen i na okolní 

cesty, které navazují na tuto ulici. Nakonec byl vybrán přechod, který je umístěn na vozovně. 

Dá se říct, že volba v tomto ohledu byla dobrá a logická. Vybraný přechod vede i přes 
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tramvajový pás. V jeho těsné blízkosti je tramvajová zastávka a o kousek dál se nachází 

zastávky autobusů. Jedná se o jeden z hlavních dopravních uzlů v Porubě. To je dáno i tím, 

že zde lidé v hojném množství přesedají z tramvají na autobusy a opačně. Stejně tak se 

v blízkém okolí vyskytuje zástavba bytových jednotek. Konkrétní lokace přechodu je 

křižovatka ulic Opavská x Sokolovská. 

 

Obrázek 29: Přechod pro chodce Ostrava – Poruba, křižovatka vozovna [zdroj: autor] 

8.3.2 Ostrava – Výškovice 

 V této lokalitě byla jedna výrazná ulice, která měla vyšší počet dopravních nehod 

s chodci. Je to ulice Výškovická. Na této ulici se nachází dvě křižovatky, které jsou řízeny 

světelnými signalizacemi, a provoz chodců pro pozorování je přes ně dostačující. Po krátkém 

pozorování se pro potřeby práce vybral přechod v blízkosti shopping parku. Důvodem je, že 

se přímo u něj nachází zastávka tramvají podobně tak, jako je tomu na vozovně v Porubě. 

Kousek opodál je situována zastávka autobusů MHD. Dále se v blízkosti nachází střední 

škola, shopping park, v jehož blízkosti je i Kaufland. Možným omezením v pozorování 

mohla být přítomnost podchodu, nicméně vzhledem k počtu lidí se v této lokalitě 

pohybujících, výběr již nebyl změněn. Konkrétně se jedná o přechod umístěn na křižovatce 

ulic Výškovické x cestě shopping parku. Jde o místo zvané U Studia. 
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Obrázek 30: přechod Ostrava – Výškovice, křižovatka shopping park [zdroj: autor] 

8.3.3 Ostrava 2 

 V této lokalitě byl výběr na základě podkladů o nehodovosti omezen pouze na dvě 

místa. Po jejich projití a bližším seznámení byl závěr, že ani jedno z míst není vyhovující 

pro pozorování. Po projití blízkého okolí, se využilo postupu podobně jako v případě 

Ostravy – Poruby, kde se v okolí hledalo místo, které by bylo vhodné pro potřeby práce. 

Volba padla na obchodní centrum Futurum, které je ulicí navazují na ulici původní. 

V blízkosti jeho parkoviště se nachází přechod pro chodce se světelnou signalizací. Tvoří 

hlavní tepnu mezi nákupním centrem a tramvajovou zastávkou Dům Energetiky. Mírnou 

nevýhodou mohl být výskyt mnoha autobusových zastávek v okolí a velké parkoviště, kam 

mnoho lidí přijíždí svými auty. To se i později při pozorování potvrdilo, nicméně napříč 

těmto okolnostem, se povedlo získat dostatečný počet pozorovaných vzorků, pro možnost 

vyhodnocení následné statistiky. Konkrétní umístění přechodu je v křižovatce ulic 

Novinářská x Várenská. 
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Obrázek 31: přechod Ostrava 2, křižovatka OC Futurum [zdroj: autor] 

8.4 Pozorování 

 V následující podkapitole bude vyhodnocení jednotlivých míst, na kterých probíhalo 

fyzické pozorování. Zároveň budou i zodpovězeny jednotlivé hypotézy pro dané lokace. Na 

konci této podkapitoly bude celkové zhodnocení součtu všech lokací a konečné zodpovězení 

hypotéz. Podklad pro zaznamenávání pozorování lze vidět v příloze č. 1. 

8.4.1 Poruba vozovna 

 Způsob výběru tohoto místa je popsán v kapitole 6.3.1. Doba, kdy pozorování na 

daném místě probíhalo, byla určena na základě pozorování. Bylo to jak v dopoledních, tak  

odpoledních hodinách. Pro dopoledne to bylo časové rozmezí od 700 – 900. Tento čas byl 

vybrat záměrně. Byla to doba, kdy přes přechod byla zvýšena intenzita provozu chodců. Ať 

už šlo o dospělé přepravující se do práce, tak pro děti, které mířily přes tuto trasu do školy. 

Jelikož je to jedna z hlavních tepen pro křížení a přesedání na MHD, byl provoz dostatečný. 

Z podobných důvodů byl vybrán v odpoledních hodinách časový úsek od 1400 do 1600. 

Jediným rozdílem bylo, že lidé nemířili do práce a do školy ale naopak z práce a školy domů. 

V grafu č.1 lze vidět celkový počet osob, které byli během pozorování zaznamenány. 

V grafu č.2 je vyjádření počtu zaznamenaných osob pomocí krabicového grafu, který slouží 

pro statistické vyhodnocení dat. 
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Graf 1: Poruba vozovna, celkový počet pozorovaných osob [zdroj: autor] 

 

Graf 2: Poruba vozovna, vyjádření počtu osob krabicovým grafem [zdroj: autor] 

 Medián Zelená: 275,5    Modus Zelená: 492 

 Medián Červená: 102    Modus Červená: 180 

 Princip krabicového grafu (graf č.2) je popsán v kapitole 8.2 ods.2. Jeho princip 

spočívá v práci s daty v dané kategorii. Příkladem pro zelenou. Jsou vybrána všechna data, 

která se týkají chůze na zelenou pro dané místo. Konkrétně v tomto případě jde o čtyři 

hodnoty. Z těchto hodnot je vytvořen kvádr nejvyšší pravděpodobnosti výskytu dalších 

hodnot. Automaticky se vytvoří medián pro vybrané data. Ten je znázorněn x v grafu. Konce 
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jsou hodnoty výrazně se lišících od hodnot ostatních. Tento princip je totožný i pro 

následující krabicové grafy. 

K tomu, aby mohl být zjištěn modus, bylo potřeba si jednotlivé údaje dále rozdělit. 

Jednotlivé kategorie se označily další značkou a napsaly tolikrát, kolikrát byly zaznamenány. 

Na základě takovéhoto rozepsání, již bylo možné použít předdefinovanou funkci modus  

v MS Excel 2016. 

 Díky výše získaným údajům a jejich zpracování lze nyní zodpovědět jednotlivé 

hypotézy, zda byly pravdivé či ne a proč tomu tak je. Hlavní hypotéza byla pro toto místo 

potvrzena. Z grafu jde zřetelně vyčíst, že počet osob jdoucích na zelenou byl vyšší než počet 

osob, které přecházeli na červenou. Čísly to potom lze vyjádřit 1093 chodců, kteří dodrželi 

SSZ proti 424 těch, kteří jí nedbali. Převedeno na procenta 72 % proti 28%. Z toho vyplívá, 

že počet lidí, respektující SSZ byl 2,6 krát vyšší než ti, kteří ji nedodrželi. Mediánu pro chůzi 

na zelenou se nejvíce přiblížili muži. Naproti tomu pro červenou barvu to byly dívky. Modus 

pro obě barvy ovládly ženy. 

 Při zodpovězení pracovních hypotéz nastává závěr, že dvě hypotézy by se měly 

potvrdit a dvě by měly být vyvráceny. K tomu, aby bylo vyhodnocení přesné, bylo použito 

i procentuální vyjádření, kolik lidí z jednotlivých kategorií dodrželo či porušilo SSZ. Při 

porovnání první a druhé pracovní hypotézy byla první vyvrácena a druhá potvrzena. Z toho 

vyplývá, že ženy dodržují zelenou a červenou barvu na přechodech pro chodce více než 

muži. V řeči čísel to potom bylo 73 % žen a 70% mužů. Výsledky byly velmi těsné a byly 

prováděny ze všech mužů a žen v daném místě pozorování. Na základě jejich počtu bylo 

vyhodnoceno procentuální vyhodnocení. Obdobný výpočet byl proveden i pro třetí a čtvrtou 

pracovní hypotézu. Zde se potvrdila čtvrtá pracovní hypotéza, že děti respektují SSZ více 

jak dospělí. Převedeno na procenta 74 % u dětí proti 72% u dospělých jedinců.  
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Obrázek 32: Poruba – vozovna, chůze na zelenou [zdroj: autor] 

 

Obrázek 33: Poruba – vozovna, chůze na červenou [zdroj: autor] 

8.4.2 Ostrava – Výškovice 

 Důvody pro výběr místa v daném městském obvodu jsou uvedeny v článku 8.3.3. Co 

se týká denní doby, postup byl totožný s výběrem v případě 8.4.1. Pozorování probíhalo opět 

v dopoledních i odpoledních hodinách v době od 700 do 900 respektive od 1400 do 1600 hodin. 

Pro pozorování byl záměrně vybrán čtvrtek. Je to den, kdy má akce Kaufland, který je 

situován v sousedství shopping parku a tudíž kousek od pozorovaného přechodu. Tím byl 
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v ranních hodinách zajištěn zvýšený provoz chodců. Mimo chodců, kteří směřovali na 

nákup, se v dopoledních hodinách na pozorovaném přechodu vyskytovali i zaměstnanci 

obchodů z nákupního střediska a studenti z blízké střední školy. Odpolední provozování 

bylo závislé na lidech, kteří přijížděli či odjížděli z nákupního centra. Celkový počet 

pozorovaných osob v této lokalitě je znázorněn v grafu č.3, statistické vyjádření je  

v grafu č.4. 

 

Graf 3 : shopping park, celkový počet pozorovaných osob [zdroj: autor] 

 

Graf 4: shopping park, vyjádření počtu osob krabicovým grafem [zdroj: autor] 

 Medián Zelená: 130,5    Modus Zelená: 435 

 Medián Červená: 77    Modus Červená: 279 
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 K tomu, aby se vypočítal modus, byl použit stejný postup, jaký je uveden v kapitole 

8.4.1. Poté se opět využila předdefinovaná funkce v MS Excel 2016.  

 Na základě výše uvedených a zjištěných údajů, jsou i zde průběžně zodpovězeny 

hypotézy, které se staly smyslem výzkumu. Finální vyhodnocení a diskuze bude na konci 

kapitoly. Hlavní hypotéza se pro tuto lokaci potvrdila. Z toho vyplývá, že více chodců 

využilo SSZ a dodrželo signalizaci tohoto zařízení. To lze i vyčíst z přiloženého grafu č. 2. 

V řeči čísel tuto skutečnost lze vyjádřit počtem 730 chodců čekajících na zelenou a 441 těch, 

kteří přechod přecházeli s červeným panáčkem na SSZ. V procentech to vypadá 62 % pro 

čekající na zelenou a 38 % těch, kteří této signalizace nedbali. 

 Průběžné zhodnocení pracovních hypotéz. Tak jako v případě 8.4.1 i zde je 

předpoklad pro to, že dvě hypotézy se potvrdí a dvě se nepotvrdí. Při porovnání první a druhé 

pracovní hypotézy je výsledkem potvrzení druhé z nich. Tedy, že muži dodržují SSZ více 

jak ženy. Pro znázornění bylo využito opět procentuální znázornění. Výjimečně jsou data 

uvedena na jedno desetinné místo. Je to způsobeno velmi těsnými výsledky. Kdy pro muže 

hovoří 61,3 % a pro ženy 60,9 % z pozorovaných subjektů v daných kategoriích. V rámci 

třetí a čtvrté pracovní hypotézy je výsledkem obdobně jako v 8.4.1 potvrzení čtvrté pracovní 

hypotézy, že dospělí nerespektují SSZ více než děti. Převedeno na procenta je zde rozdíl 

markantnější, a to 77 % chůze na zelenou u dětí, proti 61 % chůze na zelenou u dospělých. 

 

Obrázek 34: Výškovice – shopping park, chůze na zelenou [zdroj: autor] 
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Obrázek 35: Výškovice – shopping park, chůze na červenou [zdroj: autor] 

8.4.3 Ostrava 2 

 Popis výběru tohoto místa pro pozorování je uveden v kapitole 8.3.3. Na rozdíl od 

pozorování v případech 8.4.1 a 8.4.2 se zde změnil jeden z časů pozorování. Bylo to 

způsobeno pozorovaným nedostatečným pohybem chodců. V této lokalitě byla nakonec 

intenzita pohybu chodců nejmenší ze všech vybraných míst. Bylo to způsobeno velkou 

eskalací přechodů pro chodce v okolí. Většina přechodů navíc neměla jako součást SSZ. Na 

základě těchto informací a poznatků padlo rozhodnutí pro pozorování na dobu od 700 do 900 

respektive 1700 do 1900 hodin. Ranní čas byl vybrán jako v předchozích případech na základě 

úvahy a pozorování, příchodu lidí do zaměstnání. Odpolední, spíše večerní čas se vztahoval 

ke dni, kdy bylo pozorování prováděno. Šlo o pátek. Předpokládaný zvýšený pohyb chodců 

v důsledku návštěvy kina v OC Futurum a večerního nákupu. Nicméně i po takových 

změnách byla tato lokace, co se týče do intenzity chodců, nejslabší ze všech tří míst. Grafické 

vyjádření počtu všech pozorovaných osob na tomto přechodu je znázorněno grafem č.5, 

statistické vyjádření je vyvedeno v grafu č.6. 
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Graf 5: Ostrava – Futurum, celkový počet pozorovaných osob [zdroj: autor] 

 

Graf 6: Ostrava – Futurum, vyjádření počtu osob krabicovým grafem [zdroj: autor] 

Medián Zelená: 57    Modus Zelená: 90 

 Medián Červená: 35,5   Modus Červená: 67 

 Průběžné zodpovězení hypotéz je následující. Obdobně jako v případech 7.4.1 a 7.4.2  

i zde se hlavní hypotéza potvrdila. Více lidí přešlo na zelenou než na červenou barvu 

zobrazenou na SSZ. Tento výsledek je k vidění v grafu č.5. Vyjádřením čísly jsme na 

hodnotách 271 zelená barva a 139 červená. Vyjádřeno procenty 61 % proti 39 %.  
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 Pro pracovní hypotézy jsou průběžné výsledky následující. Při porovnání první  

a druhé pracovní hypotézy je výsledkem potvrzení první pracovní hypotézy. Výsledky byly 

opět těsné. V řeči čísel 59 % proti 56 % ve prospěch žen. Celkově lze říci, že z posuzovaných 

míst vyšlo toto místo nejhůře, pokud se zaměříme na dodržování SSZ. Průběžné výsledky 

zde ukázaly, že nedisciplinovanost chodců zde byla nejvyšší. Porovnáním třetí a čtvrté 

hypotézy je závěr takový, že děti dodržovaly v těchto místech dopravní signalizaci více než 

dospělí. V procentech to dělalo 82 % proti 58 % u dospělých. Na základě těchto zjištění je 

možné potvrdit čtvrtou pracovní analýzu a třetí zároveň vyvrátit. 

 

Obrázek 36: Ostrava – Futurum, chůze na zelenou [zdroj: autor] 

 

Obrázek 37: Ostrava – Futurum, chůze na červenou [zdroj: autor] 
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8.4.4 Vyhodnocení a diskuze 

 K tomu, aby mohlo být provedeno závěrečné vyhodnocení doplněné následnou 

diskuzí, byla všechna zjištěná data zkompletována do jednoho celku, na jehož základě se 

provedlo vyhodnocení doplněné o diskuzi. Níže uvedený graf je výsledným grafem výše 

uvedených výpočtů a zjištění z jednotlivých stanovišť. Celkový počet pozorovaných osob 

ze všech míst je v grafu č.7, statistické vyjádření je znázorněno grafem č.8. 

 

Graf 7: Ostrava, celkový výsledek, vyjádření počtu všech pozorovaných osob [zdroj: autor] 

 

Graf 8: Ostrava, celkový výsledek, vyjádření počtu všech osob krabicovým grafem  

[zdroj: autor] 
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Medián Zelená: 434,5    Modus Zelená: 1017 

 Medián Červená: 219    Modus Červená: 552 

Hlavní hypotéza: 

Občané v převážné míře respektují řízenou světelnou signalizaci na přechodech 

pro chodce 

Této hypotéze bylo věnováno celé pozorování, stejně tak jako i hypotézám 

pracovním. To bylo umožněno vhodným připravením formuláře, který sloužil pro 

zaznamenávání poznatků při fyzickém pozorování. Hlavním cílem výše uvedené hypotézy 

bylo, zjisti, jak si stojí chodci v konfrontaci s dodržováním SSZ. 

Vyhodnocení: 

 Předpokladem bylo, že ač se to tak mnohdy v praxi a běžném životě nezdá, více lidí 

bude využívat přechod pro chodce na pokyn pro přecházení od SSZ, než ti, kteří se jej 

rozhodnou přejít v době, kdy svítí na SSZ červená barva pro chodce a naopak zelené světlo 

pro dopravní prostředky na silniční komunikaci. Tato hypotéza se svým výsledkem 

potvrdila, i když chvílemi mi to spíše vypadalo opačně. Bylo to z velké části způsobeno 

zřejmě davovým myšlením, že když jeden člověk z davu vykročil v před, byl následován 

početným zástupem dalších osob.  

 Převedeno do řeči čísel. Porovnáním mediánů je zřetelně vidět, že číslo u zeleného 

je mnohem vyšší než u červeného. To je první správný poznatek. Dále lze říct, že ze všech 

3 079 pozorovaných subjektů jich 2 040 dodrželo znamení světelné signalizace a 1 039 se 

jím neřídilo. Převedeno na procenta za 100 % pozorovaných, plných 66 % přecházelo 

komunikaci se správným světélkem chodce na semaforu. Tudíž počet osob dodržující 

předpisy byl 1,9 krát vyšší než osob konajících protiprávně. 

Hlavní hypotéza č. 1 se potvrdila 
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Graf 9: Celkový počet osob, zhodnocení hlavní hypotéza [zdroj: autor] 

Pracovní hypotézy: 

1. Ř.S.S. nerespektují více ženy jak muži 

2. Ř.S.S. nerespektují více muži jak ženy 

Výše uvedené pracovní hypotézy spolu souvisí. Tak jako u hypotézy hlavní, i zde 

bylo docíleno jejich zjištění pomocí fyzického pozorování a zaznamenáváním poznatků do 

předem připraveného formuláře. Cílem těchto dvou si podobných hypotéz bylo zjistit, zda 

SSZ dodržují více muži nebo ženy. 

Vyhodnocení: 

  Předpokladem bylo, že muži budou více respektovat SSZ jak ženy. K tomuto 

myšlení vedl závěr, že většina mužů se pohybuje ve svém autě, a ti kteří se pohybují po 

městě pomocí MHD, nebudou mít potřebu velkého spěchu. Naopak u žen, byla domněnka, 

že bude chůze na červenou častější především v důsledku jejich většího výskytu a tím  

i zvýšeného porušování znamení.  

Z celkových výsledků bylo 1 240 pozorovaných subjektů mužů a 1 839 žen. 

Převedeno do čísel vhodných pro vyhodnocení pracovní analýzy, bylo nutné opět využít při 

zaokrouhlování jedno desetinné místo, aby mohli být výsledek posouzen. Ze 100 % 

pozorovaných mužů jich 66,3 % dodrželo světelnou signalizaci. V případě žen se stala 

výsledkem hodnota 66,2 %. K tomu, aby bylo možno takto posoudit počty osob, bylo nutné 
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udělat výpočet na základě celkového počtu dané kategorie a z něj procentuálního vyjádření 

hledané neznámé. Kdyby se posoudili počty pouze součtů, byly by výsledky jiné  

a nepravdivé. 

Pracovní hypotéza č. 1 se potvrdila 

Pracovní hypotéza č. 2 se nepotvrdila 

3. Ř.S.S. nerespektují více děti jak dospělí 

4. Ř.S.S. nerespektují více dospělí jak děti 

Tak jako předešlé pracovní hypotézy a hypotéza hlavní i tato dvojice hypotéz byla 

založena na vhodném zaznamenání si pozorovaných subjektů do podkladů vyrobených pro 

pozorování. Smyslem výše uvedených hypotéz bylo posoudit, kdo více porušuje SSZ. Zda 

jsou to dospělý nebo děti. 

Vyhodnocení: 

 Když se podíváme okolo sebe v dnešní době, vypadá to, že výchova dětí byla v době 

dřívější, diametrálně jiná, než je dnes. Dle každodenních zkušeností lze konstatovat, že dříve 

byly vychovávány a vedeny k jiným hodnotám, než je tomu nyní. Těžko říct, že by se 

chovaly děti k dospělým, tak jak se chová současná generace. I pohled na výchovu dítěte je 

dnes jiný. Dřív, když dítě něco provedlo, dostalo řemenem tak, aby si to zapamatovalo, že 

to příště dělat nemá. Dnes je doba, kdy vznikají spousty organizací, které říkají, jak dítě 

vychovávat, že se nesmí bít a podobné. Otázkou potom zůstává, jestli je to správné. 

Příkladem mohou být Spojené státy Americké. Tam se na ochranu dítěte dbá ve velkém. 

Jsou Vás schopni hnát před soud, i když dáte facku vlastnímu dítěti. Je jedno, že provedl 

něco špatné. Další otázkou je, jestli právě tento přístup nezpůsobuje eskalaci útoků dětí ve 

školách pomocí zbraní. Lze pozorovat fakt, že podobný trend se šíří i do České republiky. 

Právě na základě těchto poznatků, skutečností se jeví reálnější tvrzení, že děti budou více 

nerespektovat SSZ než dospělí. 

 Více už řeknou čísla, tedy naměřená data. Ze všech pozorovaných bylo 473 dětí  

a zbylých 2 606 dospělých. K tomu, aby mohly být výsledky hypotéz vyhodnoceny, bylo 

zapotřebí dalšího přepočtu na procenta. Z celkového počtu dětí 473 (100 %) jich plných 355 

(75 %) přecházelo na zelenou. U dospělých to byly hodnoty 2 606 (100 %) pozorovaných 

šlo na zelenou 1 685 (65 %). Při porovnání procentuálních výsledků lze vyvodit závěr. 
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Pracovní hypotéza č. 3 se nepotvrdila 

Pracovní hypotéze č. 4 se potvrdila 

8.5 Anketa 

 Jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly, anketa byla jen doplněním primárního cíle. 

Samotná anketa nebyla libovolně vyplňována nahodilými lidmi na internetu, případně 

jinými způsoby. Šlo o přímý kontakt pozorovatele s osobou, která přecházela na červenou. 

Celá konverzace byla formou řízeného rozhovoru. Ze začátku každého rozhovoru byla část, 

ve které se pozorovatel stručně představil a seznámil osloveného s tématem práce a důvodem 

pozorování v daném místě. Ukázkový dotazník je k vidění v příloze č.2. Po tomto stručném 

objasnění situace mezi pozorovatelem a oslovenou osobou následovalo samotné vyplnění 

dotazníku.   

8.5.1 Vyhodnocení ankety 

 Začátek vyhodnocení ankety směřoval k vyhodnocení pohlaví dotazovaných. 

Z celkového počtu 200 oslovených osob bylo 76 ochotných věnovat svoji chvíli času pro 

potřeby ankety. Z těchto 76 (100 %) bylo 31 (41 %) mužů a 45 (75 %) žen. 

Tabulka 7: Pohlaví dotazovaných [zdroj: autor] 

Pohlaví Abs. Počet % 

Muži 31 41 

Ženy 45 59 

∑ 76 100 
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Graf 10: Grafické znázornění tabulky č. 7 [zdroj: autor] 

 Věkové spektrum oslovených respondentů bylo rozmanité. Ze sestaveného věkového 

rozpětí, byl v každém jeho poli alespoň jeden respondent. Nejvyšší zastoupení měla věková 

skupina 19-30 let, plných 23 osob (30 %). Naopak nejmenší zastoupení měla věková skupina 

51-60 let, čísly 11 osob (14 %). Další věkové hranice na tom byly obdobně. Pod 18 let 14 

osob (19 %), od 31 do 50 bylo 16 dotazovaných (21 %). V poslední skupině nad 60 let se 

objevilo 12 odpovídajících čili (16 %). 

Tabulka 8: Věk dotazovaných [zdroj: autor] 

Věk Abs. Počet % 

< 18 14 19 

19 - 30 23 30 

31 - 50 16 21 

51  -60 11 14 

60 + 12 16 

∑ 76 100 
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Graf 11: Grafické znázornění tabulky č. 8 [zdroj: autor] 

 Po úvodní otázce směřovaly další přímo k podpoře výzkumu. První z nich byla 

otázka, jak často přes daný přechod chodí během jednoho týdne. Odpovědi se značně lišily. 

Nejčastější odpovědí byla odpověď 5 krát týdně. Tu celkem vyslovilo 21 tázaných (27 %). 

Hned za ní byla druhá nejčastěji zodpovězená odpověď 7 krát v týdnu v počtu 19 (25 %). 

Na opačném konci je s počtem 0 (0 %) přejití 6 krát za týden. Přehled dalších odpovědí je 

v tabulce a grafickém znázornění za textem. 

Tabulka 9: Intenzita využití přechodu za týden dotazovaným [zdroj: autor] 

Jak často Abs. Počet % 

1 5 7 

2 13 17 

2-3 2 3 

3 8 10 

3-4 3 4 

4 5 7 

5 21 27 

6 0 0 

7 19 25 

∑ 76 100 
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Graf 12: Grafické znázorněné tabulky č. 9 [zdroj: autor] 

 Následující tři otázky spolu úzce souvisely. První z nich byla proč dotyčný/a 

přecházeli přechod na červenou barvu na signalizačním zařízení určeného pro chodce. Zde 

se odpovědi značně lišily, avšak se v nich po chvíli dala najít určitá souvislost. 

S postupujícím časem se začaly jednotlivé odpovědi vyskytovat opakovaně. Nejčastěji 

zmiňovanou odpovědí se stala odpověď, že nic nejelo s 16 výskyty (21 %). Ihned za ní byla 

odpověď „šli i ostatní“ v počtu 14 zodpovězení (18 %). Přehled dalších se opakovaně 

vyskytujících odpovědí je zobrazen v tabulce a grafické podobě za textem. Je tam i skupina 

ostatní, ve která jsou zahrnuty odpovědi, které byly vyřčeny jen jednou. Jedna z nich byla 

„nebudu tu plechovou věc poslouchat, čekám tu už celou věčnost jak vůl a když přejdu na 

červenou tak skočí zelená“. K tomu případu je nutno říct, že pán čekal na signálním zařízení 

pro chodce na červenou více jak tři a půl minuty. 
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Tabulka 10: Důvod chůze na červenou dle dotazovaných [zdroj: autor] 

Důvod chůze Abs. Počet % 

Práce 5 7 

Nic nejelo 16 21 

Nechtělo se čekat 7 9 

Šli i ostatní 14 18 

Spěch na MHD 6 8 

S kamarádem 6 8 

Dlouhá červená 9 12 

Ostatní 13 17 

∑ 76 100 

 

 

Graf 13: Grafické znázornění tabulky č. 10 [zdroj: autor] 

 Druhou mezi těmito přidruženými otázkami bylo, jestli daná osoba ví, že se svým 

postojem dopouští protiprávního jednání. Zde se očekávala pouze jedna odpověď, realita 

však byla odlišná. Našli se i tací jedinci, kteří ve svém jednání neshledávali nic špatného. 
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Tabulka 11: Odpověď dotazovaných na protiprávnost chůze na červenou [zdroj: autor] 

Přestupek Abs. Počet % 

ANO 64 85 

NE 12 15 

∑ 76 100 

 

 

Graf 14: Grafické znázornění tabulky č. 11 [zdroj: autor] 

 Předposlední otázka byla směřována k sazbě za porušení signalizace. Je nutno 

podotknou, že pro tento přestupek není daná jednotná částka, nicméně rozsah od 0 Kč do  

2000 Kč. Výše částky postihu pro osobu, která se dopustila takovéhoto jednání a byla při 

něm přistižena příslušníkem policie České republiky, případně příslušníkem obecní policie 

v městě jeho pravomoci, je přímo závislá na daném policistovi. Jelikož je sazebník značně 

rozsáhlý, většina dotazovaných se svoji odpovědi trefila do rozsahu. Žádný z dotazovaných 

neřekl rozsah. Pokaždé bylo vyřčeno celé číslo. Vyskytly se i odpovědi 5000 Kč. Přehled 

výše pokut a jejich výskyt je znázorněn v tabulce a graficky za textem. 
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Tabulka 12: Navrhovaná výše pokuty dotazovanými [zdroj: autor] 

Výše pokuty Abs. Počet % 

100 Kč 19 25 

200 Kč 1 1 

250 Kč 1 1 

300 Kč 11 15 

500 Kč 16 21 

1 000 Kč 16 21 

1 500 Kč 3 3 

2 000 Kč 4 6 

3 500 Kč 1 1 

5 000 Kč 4 6 

∑ 76 100 

 

 

Graf 15: Grafické zobrazení tabulky č. 12 [zdroj: autor] 

 Jelikož je tato otázka svým způsobem zajímavá, je více vyčleněna než předchozí. 

Z možnosti, kdy na dotazník odpověděli lidé z více věkových kategorií, se provedlo 

rozčlenění na základě dělení věkových skupin, jak se výše pokuty pohybovaly v jednotlivých 

kategoriích. 
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Graf 16: Navrhovaná výše pokuty kategorií: < 18 let [zdroj: autor] 

 

Graf 17: Navrhovaná výše pokuty kategorií: 19 – 30 let [zdroj: autor] 
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Graf 18: Navrhovaná výše pokuty kategorií: 19 – 30 let [zdroj: autor] 

 

Graf 19: Navrhovaná výše pokuty kategorií: 51 – 60 let [zdroj: autor] 
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Graf 20: Navrhovaná výše kategorií: 60 + let [zdroj: autor] 

 Poslední otázka v dotazníku byla směřována na myšlení jednotlivých lidí. Na jejich 

iniciativu. Měli se pokusit vymyslet a říct věc, případně způsob, co by je přimělo k tomu, 

aby na přechodu pro chodce příště vyčkali až do chvíle, kdy jim pokyn pro přecházení udělí 

samotné signalizační zařízení. Většina odpovědí byla podobná a byla pozorována častá 

shoda. Občas se vyskytla i odpověď, která vyčnívala z normálu. Jednou z takových byla 

odpověď, kdy dotazovaný odpověděl, že takto bude chodit dále, neboť ví, že jeho rodiče tak 

chodí též a předpoklad, že by přestali, není reálný. 

Tabulka 13: Návrh dotazovaných na opatření omezující chůzi na červenou [zdroj: autor] 

Náprava Abs. Počet % 

Kratší čekání 10 13 

Delší zelená 11 15 

Plynulý interval 6 8 

Čekání druhých 17 22 

Víc času 4 5 

Neví 9 12 

Budou chodit dál 7 9 

Ostatní 12 16 

∑ 76 100 

 

47%

7%0%

20%

13%

13% 0%0%0%0%

Navrhovaná výše pokuty kategorií: 60+

100 Kč 200 Kč 250 Kč 300 Kč 500 Kč

1 000 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 3 500 Kč 5 000 Kč



76 

 

 

Graf 21: Grafické znázornění tabulky č. 13 [zdroj: autor]  

13%

15%

8%

22%

5%

12%

9%

16%

Návrhy dotazovaných na opatření omezujicí 

chůzi na červenou

Kratší čekání Delší zelená Plynulý interval Čekání druhých

Víc času Neví Budou chodit dál Ostatní



77 

 

9 Návrhy opatření na zlepšení 

 V této kapitole bude sepsán výčet pár návrhů, které by mohly zlepšit současný stav. 

Snížit počet chodců, kteří nedodržují světelné signalizační zařízení. Proto, aby byly návrhy 

přehlednější, byly hned na začátku rozděleny do podkategorií podle podobných smyslů 

použití. Rozdělení má čtyři kategorie. Mechanická opatření, fyzická opatření, technická 

opatření a konstrukčně stavební řešení. V každé z kategorií jsou uvedeny a osvětleny 

vybrané návrhy pro možné zlepšení. Hlavním cílem není použít pouze reálné návrhy, 

nicméně i ty, které nejsou až tak pravděpodobné. Podstatou věci je pobuzení k tomu, aby se 

člověk nad vybranou problematikou sám zamyslel, pokusil se uvědomit si problém, pochopit 

ho a sám pro sebe si říci, co on sám by mohl dělat jinak. 

9.1 Fyzická opatření 

 Tato podkapitola se zaměřila na praktiky činností, kde by se dal využít člověk. 

Ačkoliv se často udává, že lidský faktor je sám o sobě největší hrozbou v systému, dalo by 

se říct, že zde by mohl být využitelný. Návrh nepočítá pouze s osobami, které jsou ve 

služebním nebo pracovně právním poměru u Police České republiky, případně u městské 

policie, ale také s ostatními skupinami. 

9.1.1 Státní a obecní policie 

 Je opatřením, které by mohlo mít i preventivní účinek. Smyslem je postavení 

příslušníka policejního sboru na předem vytipovaný přechod. Z počátku ho tam postavit na 

delší časový úsek, postupně jen na vytipovanou hodinu, kdy je intenzita chodců největší. 

Podobně jako denní hodina by se vybraly i přechody, aby byl jejich počet přímo úměrný 

vyčleněným skupinám policistů pro tuto práci. Zaměříme-li se na Ostravu, svojí rozlohou  

a počtem obyvatel patří mezi největší města v republice. S tím je spojena i větší intenzita 

pohybu chodců. Skutečnost je taková, že u žádného přechodu nestává policejní hlídka, která 

by hlídala dodržování signalizace SSZ chodci. 

 Praxe je taková, že stání hlídky městské policie u přechodu a kontrolování 

dodržování signalizace není primární činností práce městské policie. Konkrétně pro Ostravu 

je praxe taková, že jednotlivé městské obvody mají své služebny. Každá služebna má své 

strážníky, kteří mají přidělenou oblast své působnosti, ve které mají přiděleny úkoly, které 
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mají plnit. Hlídání dodržování SSZ je v pořadí úkolů u konce. V případě státní policie je 

tomu obdobně, kdy nejsou vyčleněny hlídky, které by se zaměřovaly pouze na hlídání 

přechodů se SSZ. Princip práce státní policie v této problematice je přiblížen v kapitole 6.4. 

 V ranních hodinách se lze setkat s hlídkami městské i státní police, stojících  

u přechodů před školami a školkami. To jsou však přechody bez SSZ a dohlíží zde na 

bezpečnost těch nejzranitelnějších, kterými jsou děti.  

 Dá se říct, že by to mohlo být podobné jako s revizorem v MHD. Dokud Vám jízda 

bez platné jízdenky prochází, jste spokojen, nad věcí a máte široká ramena, jak jste vyzrál 

na systém. Tak se cítíte pouze do chvíle, než k Vám přikročí přepravní kontrola a požádá 

Vás o platnou jízdenku, kterou bohužel u sebe nemáte. Ve většině případů zaplatíte pokutu. 

V tu chvíli, normálně rozumnému jedinci dojde, že je lepší si jízdenku zakoupit za menší 

obnos, než je částka, kterou musí zaplatit za pokutu. Z toho nepřímo vyplývá, že obdobně 

by to mohlo fungovat i u pokutování chodců. Myšlenka stálého nasazení strážníků pro 

kontrolu je zřejmě nereálná, nicméně vyčlenění počtu hlídek přímo na danou problematiku 

a striktní trestání pokutou těch, kteří svým počínáním porušují zákon, by je mohla přimět se 

nad svým jednáním zamyslet. Současně zavést databáze na základě údajů z občanského 

průkazu a při každém dalším provinění tohoto jednání zvolit vyšší sazbu. 

 Taktéž je potřeba brát ohled na samotné strážníky, aby nebyli vystaveni do 

nebezpečí. Tím je myšleno, nesnažit se doběhnout před nimi přecházející osobu, pokud by 

se sami dopustili protiprávního jednání, případně by hrozilo zranění v důsledku srážky 

s vozidlem na pozemní komunikaci. 

 Je potřeba zmínit, že občas se děje i opačně. Během fyzického pozorování na 

přechodech byli na vedlejším přechodu přítomni strážníci MP Ostrava. Bylo to v době 

výzkumu v listopadu 2015. Ti kontrolovali dodržování chůze na červenou. Lze říci, že na 

jejich přechodu bylo mnohem méně lidí, kteří šli na červenou, než těch u pozorovaného 

stanoviště o pár metrů dále. Na druhé straně jsou i případy, kdy policista je přímo přítomen 

takovému jednání a je mu to lhostejné. 

9.1.2 Dobrovolníci 

 Je spousta dobrovolnických organizací, spousta lidí, kteří jsou bez práce, jedni si ji 

hledají, druzí možná méně. Proč tyto lidi či organizace také nezapojit do procesu.  
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 Vize je taková, že by se opět vyselektovaly přechody a hodiny, kdy a kde je intenzita 

chodců nejvyšší a tam by se tyto osoby pohybovaly. Vybavily by se reflexními vestami, 

které by byly doplněné nápisem ve smyslu jejich náplně činnosti. Pro pocit ochrany, by mohl 

být jedinec dovybaven prostředkem osobní obrany, protože nikdy nevíte, na koho narazíte. 

Smyslem by měla být informovanost osob o problematice a snaha osobu chystající se přejít 

na červenou slovním upozorněním od takového jednání odradit, případně mu zabránit. 

Reakce na takové oslovení je už pouze na osloveném. Nikomu není příjemné, když je před 

davem lidí poukazováno na jeho chyby. 

 Dobrovolníkům by se dostalo školení. Na tomto školení by byli obeznámeni, jak se 

mají chovat, jak se mají vyjadřovat, jak navázat kontakt s pachatelem, seznámení 

se zákonem týkajícím se přestupků a právě s chůzí na červenou. Taktéž by se jim dostalo 

školení, jak mají být oblečeni, kde se pohybovat, co mít u sebe. Součástí by byl i výstupní 

arch, na kterém by bylo zaznamenáno místo, čas, počet přecházejících na červenou a počet 

odrazených od takového jednání. Myšlenka počítá i s kontrolními pracovníky. 

 Pro inspiraci by stačilo zajet do Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska, kde podobný systém funguje. Lze zmínit organizaci Street – Watch, jejíž rozsah 

působnosti je větší než pouze kontrola přechodů, nicméně je to jednou z náplní jejich 

činnosti. 

9.1.3 Veřejně prospěšné práce 

 Zde je myšlenka úplně stejná jako v kapitole 7.2.2 s tím rozdílem, že by se nejednalo  

o dobrovolníky, nýbrž o osoby, kterým byly soudem nařízeny veřejně prospěšné práce. Tím 

by se dal navýšit počet osob, do projektu zapojených a rozšířit počet kontrolovaných 

přechodů. 

9.2 Mechanická opatření 

 V této podkapitole budou napsány návrhy na možnost zajištění dodržení SSZ na 

přechodech pro chodce s využitím mechanických zábran. Bude popsán i předpokládaný 

princip jejich funkce. 
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9.2.1 Závora 

 Hlavním článkem tohoto typu zábrany je elektromechanická automatická závora. 

Jedná se o typ závory, který je ovládán na základě vlastního elektrického zdroje energie.  

Dá se ovládat i dálkově. Svými rozměry je velice variabilní. Myšlenka je taková, že by se 

tyto závory umístily vždy na jedné straně vozovky. Byly by přímo napojeny na SSZ a skrz 

impulsy by byly buď v poloze otevřené, nebo zavřené. Zjednodušeně říct, že jde o využití 

systému, který funguje na železničních přejezdech s implementací do městského provozu. 

K tomu, aby mohl systém plnit svoji funkci, by bylo potřeba dalšího opatření. Jedním 

z těchto opatření je bezesporu zábradlí. V případě, že by scházelo v místě přechodu, by se 

dala závora jednoduše obejít. Proto by bylo nutné doinstalovat zábradlí na místech, kde není 

až k samotnému přechodu a to takovým způsobem, aby bylo doděláno k oběma koncům 

závory. Dalším rizikem je podlézání především menšími dětmi. K tomuto opatření by mohla 

dopomoci dodatečné instalace rozšířené části závory. Kdy by byla závora i se spodní částí  

a prostor mezi nimi vyplněn tyčkami. Ty by byly na obou stranách závory v pohyblivých 

kloubech, aby závora mohla plnit svoji funkci. Cenová relace je zde závislá na délce závory. 

Pro délku 4,5 m se většina závor pohybuje okolo částky 24 000 Kč bez DPH.  

9.2.2 Sloup 

 Dalším možným řešením je elektromechanický výsuvný sloupek. Ten bývá často 

využíván k oddělení prostoru pro vjezd dopravních vozidel. Opět jej lze dálkově ovládat. Při 

napojení na SSZ by mohl pracovat v kooperaci se signalizací a podle příslušného znamení 

se buď vysunout, nebo zasunout. Vzhledem k jeho koncepci by sám o sobě byl 

bezpředmětný. Musel by se doplnit o další zařízení, které by propojilo dva sousedící sloupky 

k sobě a vytvořilo tak zátaras. Aby mohl být systém takto realizován, bylo by potřebné 

v komunikaci udělat další prostor a místo, odkud by se mohl doplněk mezi sloupy vysouvat. 

Umístění by opět bylo na obou stranách přechodu. Pro zabezpečení vyčkání a nepřekonávání 

takovéto překážky, by bylo záhodné jako v kapitole 7.2.1 provést dodatečnou instalaci 

zábradlí. Samotný sloupek tohoto typu potom začíná většinou na ceně okolo 55 000 Kč bez 

DPH. V této ceně není zahrnuta instalace ani dodatečné doplňky ani další konstrukční řešení. 

Inspirací pro vyplnění vnitřního prostoru mezi sloupky by mohla být řetězová bariéra, kde 

se mezi sloupky napne jednoduchý řetěz v horní části sloupků. Pro potřebu uplatnění, by 

bylo potřebné, tento systém zdokonalit na víceúrovňové zabránění. 
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9.2.3 Stěny 

 Krajní řešením je možnost instalace výsuvné blokovací stěny. Jedná se  

o nejnákladnější zařízení z celé podkapitoly 7.2. Jde o systém, který je opět závislý na 

vysouvání a zasouvání se z komunikace. Lze jej také naprogramovat na reakci na SSZ. Tento 

systém při vysunutí vytvoří před daným místem neprostupnou zeď. Pro náš konkrétní případ, 

by musela být pozměněna koncepce zdi tak, aby v ní byly vyhotoveny otvory pro možnost 

sledování situace na přechodu a v jeho blízkosti. Takováto zábrana se pohybuje v cenové 

relaci okolo 200 000 Kč bez DPH a jde pouze o cenu systému. V ceně není zahrnuta instalace 

ani stavební úpravy pro zabudování do komunikace. 

9.3 Stavební úpravy 

 Tato kapitola se nezabývá tím, jak dodržet signalizaci na semaforech, nýbrž snížením 

intenzity provozu chodců přes přechod. Jejím smyslem je vyhnutí se danému přechodu bez 

toho, aby se člověk musel někde zastavovat či byl omezen v pohybu. K takové řešení lze 

využít buď vybudování podchodu, nebo nadchodu (lávky). Tyto konstrukčně stavební 

úpravy jsou však striktně omezeny zákonem o provozu na pozemních komunikacích  

a normou ČSN 73 6110, kde je jasně dáno v jakých místech a z jakých důvodů se připouští 

možnost takovéto stavební úpravy. Dá se říct, že v místech, kde již je infrastruktura 

vybudována, komunikace a další okolní stavby k takovému zásahu nedochází. Je to 

způsobeno nejen velkou finanční náročností, ale především velkým omezením provozu 

v dané lokalitě. Je potřeba přebudování celého místa. V případě podchodu se jedná o zásah 

do podlaží, kdy je komplikace s vozovkou, omezením provozu, omezení tramvajových spojů 

a následných stavebních prací. U lávek nastává problém především s tramvajovým vedením 

a elektrickým vedením. Taktéž se lávky nedoporučuje dle normy stavět v hodně zastavěných 

místech. 

9.4 Technologické řešení 

 Podkapitola, která je zaměřena především na funkci SSZ a nápadů s návrhy, na 

zlepšení přehlednosti a plynulosti na přechodech pro chodce. Pro toto využití bude 

zobrazeno několik možných opatření, jak k problému přistoupit. Veškeré vyhodnocení  

a zhodnocení návrhů v kapitole 7 bude provedeno v kapitole číslo 8, která má název Závěr. 
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9.4.1 Délka intervalu 

 Je hlavním faktorem, který umožňuje chodcům bezpečné přejití komunikace 

s využitím přechodu pro chodce, jehož součástí je SSZ. Tento interval by měl být nastaven 

tak, aby umožnil bezpečné přejití vozovky. Bohužel v praxi, zejména při pozorování nebyla 

tato skutečnost potvrzena. Je to způsobeno především tím, že nejde pokaždé vyhovět 

každému a je potřeba zajistit plynulost provozu. Proto je potřeba někde čas přidat a někde 

ubrat. Taktéž je potřeba sladit i plynulost jízdy po pozemní komunikaci spolu se signalizací 

pro chodce. Není možné, aby kvůli jednomu chodci byl zaseknut celý systém. Ve většině 

případů na hlavních tazích jsou SSZ propojena a snaží se na hlavním tahu vytvořit zelenou 

vlnu pro vozidla na pozemní komunikaci. Předpoklad byl takový, že délka intervalu má 

určitou periodu, která je stále se opakující. Byl to mylný předpoklad. Jistým faktorem, proč 

je tento interval rozlišný i u jednoho přechodu je pravděpodobně tzv. volací tlačítko, které 

chodec stiskne v případě, že chce přes daný přechod přejít. Konkrétně příklad 

Poruba – vozovna takovým to tlačítkem nedisponuje a interval je i přesto jiný. To je 

způsobeno denní dobou, během které se tento interval mění. Stejně tak pracuje v kooperaci 

s ostatními SSZ na tomto úseku, kde některé z nich mají ono volací tlačítko. Tlačítko, které 

je na této SSZ instalováno, je pro nevidomé. Jediné, co se změnilo při jeho stisknutí, byl 

fakt, že se dostavila zvuková kulisa specifická pro červenou, případně zelenou barvu na 

přechodu. To, že toto tlačítko tiskli i chodci, bez zjevné indispozice je ponecháno stranou. 

Podstatné je, že když se vyloučí nepravidelný interval, vzejde závěr, že délka červené byla 

místy nesnesitelně dlouhá. Často se stávalo, že lidé nedokázali na zelenou vlnu přejít celý 

přechod a museli jej přejít nadvakrát. V případě starších lidí potom byly i situace, kdy osoby 

s omezenou hybností nestihli přejít ani jednu část přechodu bez toho, aby naskočila červená. 

Je to dáno tím, že v normě je napsán minimální čas pro zelenou, který je 5 s. Tato délka se 

upravuje dle délky přechodu a volby projektanta. Mnoho lidí neví, že i v případě naskočení 

červené v průběhu chůze po přechodu mají časovou rezervu, které vpouští přijíždějící auta 

v časovém odstupu tak, aby byl zajištěn bezpečný přesun z jedné strany na druhou. Nebylo 

od věci vypracovat studii, průměrného času, který je potřebný pro bezpečné přejití určité 

délky úseku tak, aby i starší lidé mohli bez obav tyto přechody využívat. Doplnit to o studii 

intenzity dopravních prostředků na pozemní komunikaci a pokusit se najít vhodnější soulad 

signalizace. 
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9.4.2 Návaznost SSZ 

 V mnoha místech, především v křižovatkách a zastávkách tramvají jsou přechody 

spolu se SSZ rozčleněny do bloků. Předpoklad, že na sebe plynule navazují je i zde mylný. 

To, že to tak není, zjistí záhy každý, kdo se rozhodne přechody pro chodce častěji využívat. 

Dá se pochopit, že je potřeba sladit nejen světelnou signalizaci pro chodce, ale také pro 

vozidla, nicméně to přeci pro programátory nemůže být až tak složitý úkon, aby nešla udělat 

zelená vlna, která by umožnila přejití celého přechodu najednou. Lidé často přejdou půlku  

a v domnění, že to asi stihnou, nebo že mají stále přednost, vkročí do další části přechodu již 

na červenou. Upřímně stát na malém ostrůvku, před sebou vozovku za sebou tramvaj není 

příjemné. Pro zvýšení bezpečnosti by bylo záhodné sednout si s dotčenými orgány, které 

spravují tuto signalizace a zkusit to vyhodnotit tak, aby ona zelená vlna mohla být 

realizována. Nikde není řečeno, že to tak musí být všude, ale alespoň na místech, kde je 

vysoká intenzita chodců. Příkladem již zmíněná Poruba – vozovna nebo Výškovice  

u shopping parku. Konkrétně SSZ u shopping parku byla nemilým překvapením. Přechod je 

zde rozdělen do tří bloků pomocí SSZ. Ta část, která je dle mě nejméně využívána, byla 

zelenou barvou zásobována nejvíce. Spojení přechodu přes tramvajový pás na tom bylo  

o něco hůře a část, která byla nejvíce využívána naprosto katastrofální. Jednou za dlouhou 

dobu se zde objevila zelená vlna, že se dal s vyvinutím určitého úsilí překonat celý 

přechodový pás. Povětšinou to potom bylo tak, že na jedné části byla třikrát zelená, během 

jedné červené na nejfrekventovanější části tohoto přechodu. Konkrétně řečeno, červené, 

která přesáhla délku tři a půl minuty, při stisku volacího tlačítka se jeví jako nevyhovující. 

Na opačné straně zde byla signalizace zelené, která trvala někdy i celých dlouhých 5 vteřin. 

Logicky se jeví, že tato část je jedním z nejslabších prvků celého systému a mělo by se na ní 

velmi zapracovat. 

 Výše uvedené podkapitoly se týkaly především možnosti přejít. Následující 

podkapitoly poskytnou návrhy řešení na zlepšení informovanosti. Nejednou se stávalo, že 

řidiči přijížděli jak utřené vagony do křižovatky, kde svítila zelená pro chodce. 

9.4.3 Výstražná signalizace 

 Je jí myšleno upozornění, že ve směru kam se se chystá auto jet, je zelená pro chodce. 

Jedná se o světelnou signalizaci oranžově blikajícího panáčka. Při pozorování byla 
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pozorována skutečnost, že ne všude byla tato signalizace instalována a na některých místech 

byla snížena její viditelnost. Proto by bylo vhodné zvolit doinstalování této signalizace na 

všechny přechody, aby řidiče jasně věděli, že na přechodu mají očekávat provoz a bylo jim 

tím jasně vyrozuměno, že mají k tomu přizpůsobit i svoji jízdu. Bohužel není zákonem dáno, 

že takováto signalizace musí být instalována. Její umístěné je obvykle v odůvodněných 

případech. 

9.4.4 Zbývající čas 

 Inspirace v zahraničí. V Česku jev, se kterým se jen málo setkáte. Snad jen pouze  

u přenosné světelné signalizace. Jde o doplněné SSZ o další pole, na kterém se zobrazuje 

zbývající čas do změny barvy na přechod. Takové doinstalování na již stojící SSZ by 

nemusel být až tak finančně náročný problém. Opět by to byla především otázka propojení 

systému, aby spolu fungoval naprogramováním. Výsledkem by měl být především 

psychologický účinek na lidi, kteří by tak věděli, kolik času jim ještě zbývá, a že se třeba 

nevyplatí vcházet na přechod dříve, pokud za určitý čas tam ta zelená naskočí. Samozřejmě 

se počítá s časomírou jak pro vozidla tak chodce. 

9.4.5 Reflexnost 

 Jde o upozornění řidičů, že na přechodu pro chodce svítí zelená a měli by proto 

přizpůsobit svoji jízdu. Jde o světelné kostky, které se instaluji občas do přechodů pro 

chodce, aby jej ve tmě zvýraznily oproti okolí. Proč je nevyužít i jinak. Například instalovat 

je na klíčových úsecích a křižovatkách. Jak to přechodu tak do vozovky před takovým to 

místem. Doplnit je o možnost barevné signalizace podobně jako samotný přechod  

a naprogramovat, aby byly v kooperaci se SSZ na přechodě. Jak chodci, tak řidiči by měl 

tento jev doplněn o vizualizaci. 

9.4.6 Vypnutí 

 Opět inspirace v zahraničí, kde v určitých zemích funguje systém, kdy v dobu mimo 

hlavní špičku je SSZ pro chodce vypnutá. To umožňuje chodci libovolně přecházet silnici 

na základě jeho zdravého úsudku a nemusí se pak řešit, zda šel na takovou či onu barvu. 

Navíc tento systém počítá i s lidmi, kteří mají strach či jsou fyzicky indisponování. 

V případě, že takový člověk dojde k danému přechodu, stiskne volací tlačítko a SSZ se 
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uvede do provozu a následným splněným daného intervalu uvede do stavu vypnuto. 

Zamyšlení se nad tímto systémem a jeho implementace, byť jen na zkoušku by mohla být 

právě tím řešením, které by mohlo zvýšit plynulost a naučit chodce dodržovat světelnou 

signalizace. 

9.4.7 Street pong 

 Poslední inspirace v zahraničí. Jedná se zatím o zařízení, které je ve fázi konceptu  

a v provozu je jen ve zkušebním stavu. Jedná se o zařízení, jeho principem je upoutat 

pozornost přecházejícího a zamezit myšlence na přejití komunikace bez patřičné signalizace. 

Zařízení je umístěno na obou stranách přechodu vždy na konstrukci SSZ. Je o něco větší než 

volací tlačítko a je doplněno o dotykový displej. Pomocí tohoto zařízení může jedinec vyzvat 

ke hře čekající na druhé straně a čekání na zelenou si tak zkrátit vtipným a příjemným 

způsobem. Při zkušebním provozu v zahraničí na toto zařízení byly převážně kladné ohlasy. 

Jakmile bude plně v provozu, proč jej nezkusit instalovat i u nás. Nebo proč ve spolupráci 

s nějakou strojní fakultou nezkusit obdobné zařízení přímo zkonstruovat.  
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10 Závěr 

 Na základě výsledků z pozorování a jejich následného vyhodnocení je patrné, že  

z pozorovaného vzorku lidí, v celkovém počtu převyšujícím tři tisíce osob, se většina z nich 

řídila pokyny stabilního světelného zařízení. Další průvodní části pozorování ukázaly další 

zajímavé údaje. První z nich je skutečnost, že děti se chovaly na přechodech, které měly 

signalizační zařízení, mnohem ukázněněji než dospělí. Přitom ti by měli jít svým ratolestem 

příkladem a vést je k základním společenským návykům. V porovnání mužů s ženami byly 

výsledky možná trochu překvapující, kdy vyšly v konečném výsledku lépe muži před 

něžným pohlavím. Druhým dechem je nutno zmínit, že rozdíl mezi těmito skupinami byl 

v řádu desetin procent, což je nepatrný rozdíl. Obzvlášť, když zohledníme faktor celkového 

počtu zastoupení jednoho subjektu dle rozdělení skupin. S naprostou pravidelností měli ženy 

největší zastoupení. To se projevovalo i při dílčích krocích hodnocení. S myšlenkou, že je 

přibližně 1,6 krát více chodců na zelenou barvu lze konstatovat spokojenost s dosaženými 

zjištěními, druhým dechem dodat, že by to stále mohlo být lepší. 

 V kapitole, kde se podkapitoly zaměřily především na zabezpečení prostoru 

přechodu proti porušování SSZ nebo snížení počtu chodců využívající daný přechod, bylo 

zmíněno mnoho návrhů. Některé z nich jsou lepší, druhé horší. Taktéž jsou tam uvedeny 

varianty, které mají k realizaci blíže a ty, které mají svoji možnou realizaci hodně vzdálenou. 

Příkladem mohou být podchody s lávkami. Nejenže jejich vybudování je finančně náročné, 

je tu i omezení prostorem, ve kterém se nachází a časovým hlediskem. K výše uvedeným 

faktorům se pojí i fakt, že přímo v zákoně o provozu na pozemních komunikacích a normách 

k tomuto zákonu spojených je přímo dáno, v jakých místech a za jakých okolností lze 

provést realizaci této stavební úpravy. Proto se tato dvě řešení zdají málo pravděpodobná. 

Stejně tak by hned na začátku rozhodovacího procesu byla vyřazena vyjíždějící betonová 

zeď a s ní vyjíždějící sloupky s případnou řetězovou či jinou úpravou. Reálnou se jeví závora 

na principu funkce jako u železničního přejezdu. Postavení ji na klíčové přechody s budoucí 

možností rozšíření na další místa, dle osvědčení se, by mohla být přínosem. Její instalace se 

jeví z výše uvedených variant jako nejlepší. Jsou zde nejmenší požadavky na stavební 

úpravy místa včetně možnosti přímého napojení na SSZ. Nejpravděpodobnější možnou 

změnou v současném stavu se jeví kombinace více prvků do celkového systému. Zapojení 

do kontroly více policistů a jejich vzájemné spolupráce mezi složkami státní a městské 
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policii. Jejich funkce by nebyla nejen výstražná, ale zároveň i preventivní. K tomu, aby tento 

systém fungoval, co pokud možno nejlépe jak by mohl, bylo by záhodné i přeprogramování 

stávajících intervalů na přechod a jejich lepší časové rozvržení, stejně tak jako zapojení 

zelené vlny na delších přechodech vedených před vícero silničních, tramvajových pásů. 

 Závěrem lze říci, že vše je opět na samotném člověku, jak se v danou chvíli bude 

chovat. Během pozorování byla možnost vidět několik věcí, které by mnoho lidí nemile 

překvapily. Zde jsou některé z nich uvedeny. První z nich je skutečnost, že nemalé množství 

maminek s dětmi vedlo své ratolesti přes přechod i ve chvíli, kdy bylo světlo na SSZ jasně 

červené. Co bylo však více šokující, byly matky s kočárky, které do vozovky, kde svítila 

zelená pro dopravní prostředky, strčily prvně kočárek s dítětem a pak pokračovaly ony. 

Který zdravě přemýšlející rodič může vystavit svého potomka takovému nebezpečí. Další 

věcí, která byla zaznamenána během pozorování, bylo chování mnoha řidičů 

v automobilech, kteří nedbali světelné signalizace a snažili se mezi přecházejícími chodci 

kličkovat a projet. Ti důležitější z nich použili i klakson a vulgární gesta pomocí svých údů. 

Na druhé straně byli chodci, především mladšího vzhledu, kteří záměrně přes přechod 

zpomalovali svoji chůzi, nejednou se i zastavili a jasně svým chováním provokovali řidiče 

dopravních prostředků. Každý z nich by se měl nad sebou zamyslet a uvědomit si, že jsme 

všichni lidi. Měli bychom se podle toho k sobě chovat a především bychom se měli chovat 

my sami ke druhým tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.  
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