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Anotace 

KOLONIČNÁ, Melánie. Zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na 

pozemních komunikacích s omezeným výhledem. Ostrava, 2017, 55 s. Bakalářská práce. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. Jakub Žabenský. 

 

V bakalářské práci jsou zpracovány informace týkající se bezpečnosti na pozemních 

komunikacích, křižovatek a jejich dopravních bezpečnostních zařízení, především 

z technických norem a právních předpisů. Obsahuje experimentální část s návrhem na 

zvýšení bezpečnosti účastníků na křižovatkách s omezeným výhledem pomoci 

kamerového systému, která by nahradila funkci dopravního zrcadla. A na závěr 

ekonomické porovnání se současným stavem. 
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Annotation 

KOLONIČNÁ, Melánie. Improving safety of road users on roads with a restricted 

view. Ostrava, 2017, 55 s. Baccalaureate work. VŠB - Technical University of Ostrava. 

Supervisor Ing. Jakub Žabenský. 

 

In this bachelor thesis are processed information concerning of safety on roads, 

crossroads and theirs transports safety equipment, primarily processed from the technical 

standards and legislation. Experimental part contains a proposal to increase the safety of 

road users at crossroads with obstructed view using a camera system, which would replace 

the role of traffic mirror. Finally, there is economic comparison with the current situation  
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1 Úvod  

Vlivem vědeckotechnického rozvoje, ekonomického vývoje a pokroku v oblasti 

inovativních technologií dochází k nárůstu počtu automobilů na domácnost, což způsobuje 

zvýšenou hustotu dopravního provozu. A tak se pozemní komunikace stala běžnou součástí 

v našem životě, na níž denně trávíme i několik hodin svého času, proto by měly být 

kladeny větší požadavky na bezpečnost. S bezpečností a to nejen při provozu na pozemní 

komunikaci, je nezbytné začínat u sebe. Záleží, jestli si jako řidiči zapneme pás, užíváme 

vozidlo odpovídající technickým podmínkám, dodržíme pravidla silničního provozu nebo 

jako pěší chodec použijeme reflexní prvky a podobně. Další část bezpečné jízdy tvoří 

stavební úprava pozemní komunikace a jejího okolí.  

V praxi se setkáváme s nepřeberným množstvím různých druhů křižovatek a na 

některých z nich je omezený výhled na další paprsky křižovatky. Obvykle na takové 

křižovatce je umístěno dopravní konvexní zrcadlo. Řidiči poskytuje pouze zkresleně 

zobrazení nejbližší situace té části silnice, na kterou nevidí a to tehdy, neovlivňuje-li 

odrazové vlastnosti zrcadla počasí. Dalším problémem je nedodržování maximální 

dovolené rychlosti, protože řidiči s omezeným výhledem vjíždí do křižovatky a nemusí 

vidět v zrcadle, ty, co jedou příliš rychle.  

Cílem dané bakalářské práce je navrhnout systém, u něhož by nedocházelo 

k takovému omezení, jako při užití bezpečnostního dopravního zrcadla nebo alespoň tato 

omezení minimalizoval a poskytnout tak bezpečnější jízdu. V teoretické části práce je 

cílem zpracovat všeobecné informace o křižovatkách a jejich bezpečnosti, které poskytují 

právní předpisy a technické normy. Stanovením hypotéz a jejich experimentálním 

zkoumáním chce autorka ověřit, zdali navrhovaný systém je vhodný pro vybranou 

křižovatku, na kterou byl teoreticky aplikován. Bude zkoumat, zda na křižovatce 

s omezeným výhledem kamera poslouží k prodloužení rozhledové vzdálenosti lépe, než 

používané zrcadlo. Jelikož by bylo nepraktické, kdyby navrhovaný systém byl příliš 

nákladný, poslední část práce ekonomicky porovná stávající systém s navrhovaným. 

  



2 

 

2 Právní předpisy 

S problematikou týkající se dopravy je spojena řada předpisů a norem, které určují 

požadavky na jejich stavební provedení a úpravu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

a plynulost provozu. K tomu mají pomoci i pravidla provozu a povinnosti účastníků, která 

jsou vymezena v následujících zákonech: 

 ČSN 736100 Názvosloví pozemních komunikací 

V této normě je vymezena terminologie související s tématem práce. Jsou zde uvedeny 

další předpisy, z kterých se vycházelo pro sestavení této normy. Obsahuje seznam 

technických předpisů, kterými se autorka této práce dále inspirovala. [1] 

 ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 

Tato norma je blíže zaměřena na projektování silnic a dálnic, odkazuje na další normy, 

popřípadě předpisy spojené s problematikou. [2] 

 ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

Zásady při projektování nových křižovatek a pro úpravu již stávajících. Zásadními 

částmi z této normy pro zpracovatele byly kapitoly:  

3 Termíny a značky,  

4 Všeobecné požadavky,  

5 Úrovňové křižovatky (neokružní) [3] 

 ČSN 736110 Projektování místních komunikací 

Tato norma je primárně zaměřena na zvýšení bezpečnosti v obci všech účastníků při 

dopravě a na zklidnění dopravy v obci. [4] 

 Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

V tomto zákoně je upraveno zařazení pozemních komunikací do kategorií, určuje 

práva a povinnosti vlastníků a uživatelů. [7] 

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

některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) 

Předmětem úpravy tohoto zákona jsou práva a povinnosti účastníků provozu 

na pozemních komunikacích, pravidla provozu, pravidla týkající se úpravy a řízení 

provozu. [8]  
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3 Definice pojmů a použitých metod 

Tato kapitola je věnována vybraným pojmům a metodám, s nimiž se pracuje 

v následujících částech práce. Druhá podkapitola popisuje metody práce, které byly 

použity v této bakalářské práci k splnění zadaného cíle.  

3.1 Odborné pojmy 

Kapitola obsahuje pojmy, mající čtenáři přiblížit řešenou problematiku a pomoci ji 

pochopit. 

Pozemní komunikace – stavba, určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně 

pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti; může být po ní 

vedena i kolejová doprava; dělí se na dálnice, silnice, místní a účelové komunikace. [1] 

Silnice – veřejně přístupná pozemní komunikace (dále jen PK), určená k užití silničními 

a jinými vozidly a chodci – silnice III. třídy, určená k vzájemnému spojení obcí nebo jejich 

napojení na ostatní komunikace. [1] 

Místní komunikace – veřejně přístupná PK sloužící převážně k místní dopravě na území 

obce. Dále se dělí do čtyř skupin podle dopravně funkčního významu, polohy v obci 

a typických požadavků. 

I. třídy – zajišťují v obci vazbu na síť dálnic 

II. třídy – sběrné komunikace, na kterých je omezeno přímé připojení na sousední 

nemovitosti 

III. třídy – obslužné, které plní funkci přímé obsluhy všech staveb 

IV. třídy – se smíšeným provozem nebo s omezením pro motorová vozidla [7] 

Vozidlo – prostředek, určený k přemísťování osob anebo nákladů, poháněný vlastní 

pohonnou jednotkou nebo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly. [1] 

Rozhledové trojúhelníky a plochy – plochy, na kterých musí být v celém jejich rozsahu 

zajištěna potřebná délka rozhledu pro zastavení vozidla před překážkou. [1] 
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Křižovatka – místo, v němž se pozemní komunikace v půdorysném průmětu protínají 

nebo stýkají a alespoň dvě z nich jsou vzájemně propojeny. [1] 

Úrovňová křižovatka – křižovatka, na níž se pozemní komunikace protínají nebo stýkají 

v téže úrovni. [1] 

Dopravní značka – vybavení pozemní komunikace, kterým se provádí místní úprava 

provozu na pozemních komunikacích. [1] 

Svislá dopravní značka – dopravní značka, umístěna svisle zpravidla na sloupku nebo 

jiné nosné konstrukci. [1] 

Účastník provozu – každá osoba, která se přímo účastní provozu na pozemních 

komunikacích. [8] 

Přednost v jízdě – znamená nezahájit jízdu, pokud by ten, co má přednost, musel náhle 

změnit směr nebo rychlost jízdy. [8] 

Snížená viditelnost – je to situace, kdy nelze při provozu na PK dostatečně rozeznat 

vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na PK. Příkladnou dobou může být od soumraku do 

svítání, za šera, mlhy, deště nebo sněžení. [8] 

Způsobilé a náležitě poučené osoby – osoba, kterou řidič poučil o požadovaném úkonu 

a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby 

s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. [9] 

Hypotéza – dedukce, vyvozena z teorie, která se používá k ověření pravdivosti 

a nepravdivosti dané teorie. [26] 

Verifikace – potvrzení pravdivosti tvrzení logickou úvahou, faktem, experimentem. [26] 

Falzifikace – vyvrácení vědecké práce. Formulace takové pracovní hypotézy, kterou když 

potvrdíme, vyvrátí hlavní hypotézu. [26] 
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3.2 Metody práce 

V následující kapitole jsou popsány některé metody, které byly využity při sestavování 

této bakalářské práce. 

Analýza – obecná metoda, která se používá k rozčlenění celkového předmětu zkoumání na 

jednotlivé části, vazby. Konstatování jednotlivých faktů spolu s popisem jejich vazeb, kdy 

následně syntézou dospějeme k pochopení a vyvodíme závěr. [26] 

Dedukce – při dedukci pomocí myšlení je vytvářeno odvozením z obecné teorie její 

specifičtější tvrzení, z minimálně dvou faktů pomoci logiky jsou vytvářeny závěry. [26] 

Deskripce – jedná se o metodu, kterou jsou popsány jednotlivé části, vlastnosti nebo 

stavy. [26] 

Experiment – prostředek, kterým plánovaně dochází k sběru a vyhodnocení dat. [26] 

Komparace – touto metodou jsou porovnávány nebo srovnávány pozorované 

skutečnosti. [26] 

Měření – číselně vyjádřený popisovaný nebo srovnávaný jev. [26] 

3.3 Statistika nehodovosti 

Statistické zhodnocení se týká především dvou nejčastějších rizik, která můžou 

na vybrané křižovatce vzniknout. Řidič vozidla přijíždějící po vedlejší komunikaci, nedá 

přednost v rozsahu, v jakém je povinný ji dát. A druhé riziko nastane, když řidič jedoucí 

po hlavní komunikaci jede nedovolenou rychlostí a ten z vedlejší komunikace nemá 

dostatečný čas k dokončení úkonu. 

Nejvíce dopravních nehod je zaznamenáno na místních komunikacích. Pro srovnání, 

na místní komunikaci došlo v roce 2016 přibližně k 36 500 dopravním nehodám a na 

druhém místě byly silnice druhé třídy, kde se stalo 14 500 dopravních nehod. [14]  
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Následující tabulka číslo (dále jen č.) 1 srovnává dvě z nejčastějších příčin dopravních 

nehod, kdy viníkem byl řidič motorového vozidla. Z tabulky je patrné, že je minimální 

rozdíl v obou případech. 

Tabulka 1: Počet dopravních nehod za jednotlivé roky v průběhu pěti let. [14, 21, 22, 23, 24] 

PŘÍČINA 
ROK 

2012 2013 2014 2015 2016 

Nepřiměřená rychlost 14 529 14 633 12 783 13 152 13 914 

Nedání přednosti 12 260 12 342 12 751 13 683 14 333 

 

Z údajů není patrno, zda se jedná o nedání přednosti na křižovatce upravenou dopravní 

značkou “Dej přednost v jízdě!“ nebo “Stůj, dej přednost v jízdě!“, nebo zda nebyla dána 

přednost chodci na vyznačeném přechodu či jiný způsob nedání přednosti. 

Graf č. 1 srovnává přestupky a trestné činy v oblasti překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti v obci, nedání přednosti a nezastavení na pokyn Stůj. Jak je patrné v následujícím 

grafu, řidiči se nejčastěji dopouští přestupků a trestných činů týkajících se překročení 

nejvýše dovolené rychlosti o více než 5 km*h-1 a méně než 20 km*h-1. 

 

 

Graf 1: Vybrané přestupky vyjádřené v %, kterých se řidiči dopouští při řízení vozidla. [15, 16, 17, 18] 

Legenda ke grafu je uvedena na následující straně. 
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Legenda 

1) Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním právním předpisem 

nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km*h-1  (ale více než 5 km*h-1) 

2) Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním právním předpisem 

nebo dopravní značkou v obci o 20 km*h-1 a více 

3) Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním právním předpisem 

nebo dopravní značkou v obci o 40 km*h-1 a více 

4) nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě 

5) nezastavení vozidla na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního 

právního předpisu, nebo na pokyn Stůj  
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4 Vybrané informace týkající se bezpečnosti na pozemních 

komunikacích se zaměřením na křižovatky 

V teorii následujících kapitol se vycházelo z českých technických norem a právních 

předpisů, vztahujících se ke křižovatkám a bezpečnosti provozu. Pro pochopení části 

týkající se stavebních podmínek křižovatek ovlivňujících bezpečnost je důležité seznámit 

se s rozdělením úrovňových křižovatek. Bezpečnost provozu ovlivňují i řidiči, kteří by 

měli dodržovat povinnosti a pravidla dané zákonem o silničním provozu. 

4.1 Dělení úrovňových křižovatek dle uspořádání a typu 

Následující rozdělení je jedním ze způsobů, jak lze křižovatky kategorizovat. Uvedený 

způsob rozděluje křižovatky podle úpravy přednosti. 

 Bez určení přednosti v jízdě dopravním značením – v tomto případě je přednost 

v jízdě určena pravidly provozu na PK podle zákona o silničním provozu. Řidiči 

přijíždějící ke křižovatce musí dát přednost v jízdě vozidlům a dalším, které zákon 

jmenuje zprava. 

 S určením přednosti v jízdě – dopravním značením. Řidiči přijíždějící po 

vedlejší komunikaci, na které je dopravní značení “Dej přednost v jízdě!“ nebo 

“Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a dalším, které 

zákon jmenuje přijíždějícím po hlavní PK, případně zprava. 

 S určením přednosti v jízdě – světelnou signalizací. Jejich navrhování se řídí 

technickými podmínkami č. 81 navrhování světelných signalizačních zařízení pro 

řízení provozu na pozemních komunikacích. [3] 

 

Při návrhu křížení místních komunikací Ⅲ. třídy je doporučováno použít úrovňovou 

křižovatku bez usměrnění dopravních proudů, s usměrněním dopravních proudů na 

vedlejší PK, okružní křižovatku s jedním jízdním pruhem na okružním pásu nebo 

miniokružní křižovatku. [3] 
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Pro navrhování nových křižovatek je používán typ křižovatky průsečné nebo stykové. 

Dalšími úrovňovými křižovatkami, které existují, ale jsou přestavovány, jsou vidlicová, 

odsazená nebo hvězdicová. Všechny typy jsou vyobrazeny na obrázku č. 1. 

 

Obrázek 1: Typy křižovatek podle počtu paprsků a způsobu napojení. [3] 

4.2 Stavební podmínky křižovatek 

Bezpečnost provozu na křižovatkách samotných a v jejich blízkém okolí zásadně 

ovlivňuje stavební úprava komunikace. Pro jeden silniční tah komunikace nebo oblast se 

doporučuje, aby řešení křižovatek bylo jednotné nebo alespoň podobné.  

Minimální doporučovaná vzdálenost mezi dvěma křižovatkami má zajistit plynulost 

a bezpečnost silničního provozu a má zabránit blokování provozu na vedlejší PK. 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny vzdálenosti na místních komunikacích. [4] 

Tabulka 2: Minimální vzdálenosti křižovatek na místních komunikacích. [4] 

Označení komunikace I. třídy II. třídy III. třídy 

Nejmenší vzdálenost křižovatek  500 m 150 m 50 m 

 

Prvotní je, aby křižovatka na PK byla předvídatelná, což lze dosáhnout například 

vhodným dopravním značením, které by mělo být v obci viditelné minimálně 

ze vzdálenosti 50 metrů. Vyobrazením tvaru křižovatky na dopravní značce upozorní řidiče 

na její organizaci a tím dodá na jednoznačnosti a srozumitelnosti. [5] 

K plynulému a bezpečnému provozu na křižovatce přispívá organizace dopravy 

pomocí řady prvků, kterými můžou být: svislé a vodorovné dopravní značení, světelné 

signalizační zařízení, dopravní ostrůvky a jednoduchý vzor křižovatky. Vhodné je 

i vyznačení hranic křižovatky vodorovným značením nebo příčnou čarou souvislou. 

Bezpečnost křižovatky lze také navýšit veřejným osvětlením. Podmínky užití veřejného 

osvětlení na místních PK stanovuje vyhláška č. 104/1997Sb., §25, kterou se provádí Zákon 
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o pozemních komunikacích, ta dále odkazuje na normu ČSN 736102. Tato norma 

stanovuje povinnost osvětlovat křižovatky místních komunikací. [3] 

 

4.2.1 Volný výhled na křižovatku při příjezdu  

Parametry volného výhledu jsou definovány časem a vzdáleností, během nichž by 

mělo být vidět na křižovatku. Při jízdě dovolenou rychlosti by mělo být umožněno, aby 

řidič měl volný výhled na křižovatku po dobu 20 sekund, než dorazí k její hranici. 

Potřebnou minimální vzdálenost mezi řidičem vozidla a hranici křižovatky určuje délka 

rozhledu pro zastavení, kterou uvádí tabulka č. 3. Hodnoty v druhém a třetím sloupci se 

liší, protože jsou zde srovnány hodnoty pro pozemní komunikace v obci a mimo obec. 

Do vzorce pro výpočet vzdálenosti se u PK v obci počítá s dobou reakce řidiče 1 sekunda, 

mimo obec je reakční doba delší – 1,5 sekundy. Normy, ze kterých se vychází, počítají 

s tím, že řidiči v obci očekávají překážku v jízdě. [3] 

Tabulka 3: Vzdálenosti rozhledu pro zastavení. [2,4] 

 

4.2.2 Vzdálenost volného výhledu na křižovatce k jejímu překonání 

Důležitými prvkem, kterým je určen volný výhled na křižovatce, jsou její rozhledové 

trojúhelníky. Délky stran ovlivňuje maximální dovolená rychlost, úprava přednosti v jízdě 

a celkové uspořádání křižovatky. Volný výhled by měl být zajištěn po celé ploše 

rozhledového trojúhelníku. Rozhled omezují například zástavby, zeleň a zaparkovaná auta. 

Volný výhled v úseku mezi bodem A a B na obrázku č. 2 dává řidičům z vedlejší PK 

dostatek času k přejetí přes křižovatku, aniž by byli ohroženi řidiči z hlavní PK. Dané 

vzdálenosti se liší pro jednotlivé rychlosti a měly by být zajištěny podle maximální 

Rychlost v  km*h-1 
Vzdálenosti v metrech 

v obci mimo obec 

80 90 100 

70 65 75 

60 45 55 

50 35 40 
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dovolené rychlosti na hlavní PK. Například, když je na hlavní PK maximální dovolená 

rychlost 50 km*h-1 musí být z vedlejší PK vidět vozidlo už ve vzdálenosti 65m. 

Následující tabulka č. 4 uvádí vzdálenosti pro jednotlivé dovolené rychlosti na hlavní PK. 

[3] 

Tabulka 4: Vzdálenost rozhledu při dávání přednosti. [3] 

Dovolená rychlost [km*h-1] 20 30 40 50 60 70 80 90 

Délka volného výhledu [m] 25 35 50 65 80 100 120 145 

 

Obrázek 2: Zobrazení rozhledového trojúhelníku. [3, upraveno] 

 

4.2.3 Minimální vzdálenost pro výhled na situaci na křižovatce z hlavní PK 

I když zákon určuje, že při odbočování na křižovatce z vedlejší PK na hlavní PK musí 

řidiči dát přednost v jízdě, v normě se počítá s možnosti omezení rychlosti řidičů 

s přednosti v jízdě. Aby řidiči mohli reagovat způsobem požadovaným v normě a to 

snížením rychlosti o 25%, na vzniklou situaci na křižovatce, musí ji vidět z minimální 

vzdálenosti, kterou uvádí tabulka č. 5. Během této vzdálenosti by za dobu 2,5 s měli 

reagovat a v případě, že vozidlo z vedlejší PK vjelo do křižovatky, by rovnoměrným 

zpomalením 2 m*s-2 měli rychlost snížit o 25% dovolené rychlost a řidičům z vedlejší PK 

umožnit dokončení započatého úkonu. V tabulce č. 5 je vždy uvedena počáteční rychlost 

řidičů na hlavní PK a ta, na níž se mají snížit a k nim minimální vzdálenost k tomu 

potřebná. Výpočet vzdáleností, které jsou v tabulce č. 3, je uveden v příloze č. 1. [3] 
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Tabulka 5: Minimální vzdálenosti pro reakci na vzniklou situaci na křižovatce. [3] 

Počáteční rychlost [km*h-1] 20 30 40 50 60 70 80 90 

Rychlost snížená o 25% [km*h-1] 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 

Vzdálenost [m] 17 28 41 56 72 89 109 130 

 

4.3 Povinnosti účastníků a pravidla provozu 

Všichni účastníci provozu mají stanovené povinnosti a pravidla provozu, kterými se 

musí řídit. Dodržováním těchto zásad dochází k předcházení vzniku dopravních nehod. 

Zákon dále zvlášť určuje práva a povinnosti řidičům. 

4.3.1 Povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích 

Pro bezpečnost na PK je důležité, aby účastníci provozu dodržovali základní pravidla. 

Jedním takovým je, že účastnit provozu se nesmí ten, kdo by vzhledem k věku, sníženým 

tělesným a duševním schopnostem mohl ohrozit bezpečnost, neplatí to, pokud byla 

provedena taková opatření, aby nebyla bezpečnost provozu ohrožena. Účastníci jsou dále 

povinni chovat se ohleduplně, tak aby neohrozili život, zdraví nebo majetek svůj ani 

nikoho dalšího. Je důležité přizpůsobit způsob jízdy a jiné chování technickému stavu 

vozovky, povětrnostním podmínkám, zdravotnímu stavu a svým schopnostem. Pravidla 

provozu by měl znát každý účastník provozu a rovněž se jimi měl řídit. Je povinností 

každého účastníka provozu řídit se dopravními značkami, světelnými signály a dopravním 

zařízením. [8] 

Z bezpečnostních důvodů, jednou z povinností řidiče, je užívat k provozu pouze 

vozidlo, které splňuje technické podmínky dle předpisů, na které odkazuje zákon 

o silničním provozu. Mezi další povinnosti patří řádně se věnovat řízení, kdy zákon 

nedovoluje ani manipulaci s telefonním zařízením. Mimo jiné řidič motorového vozidla 

musí být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem. Řidič nesmí bezprostředně 

před jízdou nebo během jízdy požít alkoholický nápoj nebo jinou látku obsahující alkohol 

anebo jinou návykovou látku. Řidič nesmí řídit ani v takové době po požití těchto látek, 

kdy by zbytkovým množstvím mohl být ovlivněn. Řidič motorového vozidla má zajistit 
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bezpečnost přepravované osoby, ale povinnosti spolujezdce je být za jízdy připoután na 

sedadle a dbát pokynů řidiče. [8] 

4.3.2 Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Pro účely bakalářské práce jsou zde vybrána některá pravidla provozu na PK, jimiž by 

se měli řidiči řídit. Nejvyšší dovolená rychlost v obci je 50 km*h-1, mimo dálnice pro 

motorová vozidla, řidiči i tak jsou povinni přizpůsobit rychlost svým schopnostem 

a momentálním vlastnostem vozidla. Řidič musí jet tak, aby mohl zastavit na vzdálenost, 

na jakou má rozhled. Nesmí například vjíždět do prudké zatáčky takovou rychlostí, aniž by 

měl rozhled na vzdálenost, kterou potřebuje pro zastavení. [8] 

Při odbočování, například na křižovatce, vyžaduje-li to okolnost, je z bezpečnostních 

důvodů potřeba k jejímu překonání využít způsobilou a náležitě poučenou osobou. 

U křižovatky, řidič přijíždějící po vedlejší PK, která je označena dopravní značkou “Stůj, 

dej přednost v jízdě!“ anebo “Dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost vozidlům nebo 

jezdcům na zvířatech, organizované skupině chodců jedoucí nebo přicházející po hlavní 

PK. Ve směru upraveném vodorovnou nebo svislou dopravní značkou “Stůj, dej přednost 

v jízdě!“ musí zastavit na takovém místě, aby měl co nejlepší možný rozhled. Taková 

dopravní značka se umísťuje v místech PK s omezeným výhledem. Vodorovné dopravní 

značení je podřazeno stálým svislým dopravním značkám. [8] 

Jelikož většina barev laků vozidel způsobuje, že vozidla splývají s okolím, je nutné, 

a tak to i přikazuje zákon, aby řidiči měli zapnutá obrysová a potkávací světla nebo světla 

pro denní svícení a tím se zviditelnili. [8] 

4.4 Dopravní bezpečnostní zařízení 

Dopravní značky mohou být doplněny dopravním zařízením, jež má ochraňovat 

účastníky provozu, jejich provedení musí odpovídat předpisům a nesmí se měnit. V této 

kapitole jsou vybrány ta bezpečnostní zařízení, která jsou používaná nebo by byla vhodná 

k použití na křižovatkách. 
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4.4.1 Vodící zařízení  

Zajišťuje vedení vozidel, zvýrazňuje šířku a směr komunikace, provedení je buď 

nástřikem, nebo nátěrem vodící vodorovné čáry na okraji jízdního pruhu PK, zvýšenou 

obrubou anebo směrovými sloupky. [13] 

4.4.2 Zařízení k regulaci rychlosti 

Na zvlášť nebezpečných úsecích nebo úsecích častých dopravních nehod se na PK 

vytváří opatření k regulaci rychlosti. Využívá se psychologických účinků a takových 

zařízení, které znemožňují překračování dovolené rychlosti. Psychologickými prvky 

působící na řidiče zvýšením pozornosti, jsou příčné pásy na vozovce s rostoucí hustotou 

neboli optické brzdy, jiné zbarvení vozovky nebo použití akustického materiálu na 

vozovku. K fyzickému znemožnění jet řidičům rychleji, než je dovolená rychlost, slouží 

zúžení vozovky, vybočení jízdního pruhu, zpomalovací prahy nebo okružní křižovatka, 

kdy v těchto případech jsou řidiči nuceni zpomalit. [4,13] 

 

4.4.3 Odrazová dopravní zrcadla 

Jsou to parabolická, konvexní odrazová dopravní zrcadla (dále jen zrcadla) kruhového 

nebo obdélníkového tvaru, umisťována na všech druzích PK. Podle zákona 

mají červenobílý rám a jsou nepřenosná. Odrazová zrcadla slouží k vylepšení 

rozhledových poměrů na nepřehledných místech vhodným umístěním tak, aby došlo 

ke zvětšení obrazu. Lze je umístit tam, kde volnému výhledu brání zástavba nebo jiné 

překážky, kterými jsou plot, zeleň a podobně. Samotné odstranění překážky bývá často 

nákladné, a proto se volí jiný způsob, jak docílit požadovaného rozhledu. V první řadě, je 

na takových místech potřeba docílit jiným způsobem požadovaný rozhled, například 

regulací dovolené rychlosti se nám sníží požadavky na volný výhled. Zrcadla neřeší 

přehlednost křižovatky, protože poskytují pouze část obrazu, a to ve zmenšeném měřítku 

i obráceně. [6] 

Za snížené viditelnosti zrcadla neposkytují dostatečné informace o vzdálenosti 

a rychlosti vozidla přijíždějícího ke křižovatce. Zvlášť zrcadla nevybavena vytápěním 

ztrácí vlivem námrazy odrazové schopnosti.  

Zrcadlo umožňuje zobrazení části úzkého paprsku vozovky, toto zobrazení závisí 

na velikosti zobrazovací plochy, na poloměru křivosti a na pozorovací vzdálenosti. 
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S rostoucím průměrem velikosti zrcadla roste i velikost zobrazované scény, nedochází 

ke zvětšení obrazu. Poloměr křivosti má být nejvýše 5 m a nejméně 1 m. [6] 

Podle zákona o silničním provozu, ministerstvo dopravy rozhoduje o užívání 

dopravního zařízení, tedy i o zrcadle. Předpisem, který stanovuje požadavky na umístění 

a technické parametry zrcadel, jsou technické podmínky číslo 119 vydané ministerstvem 

dopravy roku 2013. [13, 6]  
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5 Experimentální část 

Cílem práce je navrhnout inovativní systém tedy kameru s bezdrátovým přenosem, 

která by měla nahradit a vylepšit funkci dopravních zrcadel na křižovatkách. Za tímto 

účelem byly stanoveny hypotézy, které pomocí experimentu budou ověřeny. Pomocí 

fotografií, měřením na místě a výpočty bude zkoumat a porovnávat rozhledy na vybrané 

křižovatce tvaru T s omezeným výhledem. V současnosti zrcadla napomáhají řidičům 

prodlužovat délku rozhledu, která by díky možnostem kamery mohla být delší. 

5.1 Deskripce inovativního systému 

Na křižovatkách, kde mají řidiči omezený rozhled, je umísťováno konvexní zrcadlo, 

které řidičům poskytuje zkreslený obraz. Tím, že zrcadla musí být umístěna tak, aby řidiči 

vozidel na ně viděli, je omezena vzdálenost, kterou zrcadla zobrazují. Jestliže situaci 

na křižovatce a potřebný paprsek křižovatky bude snímat kamera a řidičům vozidel se 

v reálném čase bude promítat tento obraz na monitoru palubního systému automobilu, 

nemusí samotnou kameru vidět, přičemž ta může snímat větší část paprsku křižovatky. 

Přenos z kamery by probíhal bezdrátově pomoci wi-fi signálu. Momentálně je možné 

obraz z kamery sledovat v mobilním telefonu nebo tabletu.  
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Ilustrace situace na vybrané křižovatce při použití parabolického zrcadla nebo 

bezdrátového přenosu obrazu z kamery, je uvedena na následujícím obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3: Ilustrace užití kamery na křižovatce. [autorka] 

Popis obrázku: 

1. Auto na vedlejší PK pro odbočování vlevo nemá dostatečný výhled na levý paprsek 

křižovatky. 

2. Kamera typu rybí oko snímá plochu, která je vyobrazena modře  

3. Obraz vysílá za pomoci wi-fi vysílače   

4. Palubní systém vozidla se automaticky v dostupné vzdálenosti připojí sám pomoci 

přijímače a přehraje obraz 

 Připojit se na tuto kameru pomoci wi-fi lze v okruhu od kamery 300 m na volném 

prostranství  

 Rychlost přenosu obrazu z kamery, by měla být co nejvyšší 

5.2 Deskripce vybraného místa pro experiment 

Pro provedení experimentu byla zvolena křižovatka na místní komunikaci III. třídy, 

kde přednost je upravena dopravní značkou “Stůj, dej přednost v jízdě!“ a je doplněna 

o dopravní zrcadlo. Byla tedy vybrána křižovatka, kterou autorka denně projíždí cestou 

do školy nebo práce a tudíž ji velmi dobře zná. Jedná se o křižovatku v obci Vyšní Lhoty, 

okresu Frýdek – Místek, obrázek č. 4. 
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Obrázek 4: Vybraná křižovatka pro experiment. [19, upraveno] 

 

Jedná se o úrovňovou křižovatku místních komunikací III. třídy, čísel 4774 a 04821. 

Silnice číslo 4774 je hlavní pozemní komunikací propojující město Frýdek – Místek 

s obcemi v podhůří Beskyd.  Vedlejší PK, číslo 04821 je na ní v tomto místě připojená. 

Obecná úprava stanovuje maximální dovolenou rychlost v obci na 50 km*h-1, která není 

dále upravena konkrétním dopravním značením, které by omezovalo nebo navyšovalo 

rychlost.  

Na silnici číslo 04821 je stanovena přednost v jízdě dopravní značkou “Stůj, dej 

přednost v jízdě!“. Řidiči zde musí zastavit tak, aby měli co nejlepší rozhled a mohli dát 

přednost v jízdě vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci a zároveň nesmí žádnou části 

vozidla zasahovat do jízdního pruhu hlavní PK. Silnice číslo 4774 je určena jako hlavní PK 

dopravním značením. Místní úpravu provozu, na místních komunikacích stanoví obecní 

úřad obce s rozšířenou působností a projednává ji s Policií České republiky. [8] 

Vozidlům přijíždějícím po silnici číslo 04821 ke křižovatce brání ve výhledu na levý 

paprsek křižovatky strom, sloup elektrického vedení a rodinný dům. Následující 

obrázek č. 5 zobrazuje výhled z místa řidiče na vedlejší PK. 
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Obrázek 5: Fotografie výhledu z vedlejší PK na levý paprsek křižovatky. [autorka] 

5.3 Stanovení hypotéz 

Pro svůj experiment autorka stanovila dvě hlavní a k nim čtyři pracovní hypotézy. 

Hlavní hypotézy: 

1. Kamera je vhodná pro zlepšení rozhledových poměrů na křižovatkách s omezeným 

výhledem.  

2. Kameru na křižovatce využijí vozidla přijíždějící po vedlejší i po hlavní PK. 

 

Pracovní hypotéza: 

1. Na vybrané křižovatce je omezený výhled. 

2. Kamerou jsou auta vidět dříve než v zrcadle. 

3. Na křižovatkách místních komunikací s omezeným výhledem je možnost napájení 

z veřejného osvětlení. 
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4. Při překročení maximální dovolené rychlosti ve vybrané křižovatce nemají řidiči 

dostatečný reakční prostor vyplývající z doporučení technické normy ČSN 736102. 

5.4 Technické vybavení 

Při provádění experimentální části bylo nutné pořizovat fotografie výhledu a k tomu 

bylo využito fotoaparátu FinePixS5600.  Potřebné vzdálenosti na PK byly měřeny pomocí 

ručně ovladatelného digitálního měřícího kolečka.  

Fotoaparát na obrázku č. 6 vlevo, má rozlišení 5,2 Mpix a ohniskovou vzdálenost  

38 - 380mm. Při fotografování nebyl využíván zoom. 

Měřící kolečko Digital measure mini model 3 na obrázku č. 6 vpravo, bylo zapůjčeno 

firmou SHB, která se zabývá projekcí dopravních staveb. Lze jej ovládat jednou osobou 

a naměřenou vzdálenost automaticky ukazuje na displeji s přesností na jednu desetinu 

metru. 

  

Obrázek 6: Vlevo fotoaparát a vpravo měřidlo vzdáleností. [11, 12] 

5.5 Experimentální měření 

První měření bylo provedeno 4. 3. 2017 na zvolené křižovatce, u kterého se zjistily 

nedostatky v přípravě a pro následné měření byly odstraněny. Na další pokus byl sestaven 

podrobný plán postupu, který je uveden v příloze č. 2 a jehož následné samotné měření 

proběhlo 18. 3. 2017, když bylo zapotřebí tří lidí. Jeden účastník měřil vzdálenosti, druhý 

pozoroval a pořizoval fotografie a třetí koordinoval první dva. 



21 

 

Na začátku měření bylo zvoleno místo, odkud se pořizovaly fotografie výhledu. Tato 

pozice byla zvolena tak, že řidič vozidla zastavil na takovém místě, aby měl co nejlepší 

výhled na pravý a levý paprsek křižovatky, avšak tak, aby do nich nezasahoval vozidlem. 

Vozidlo bylo obkresleno na silnici křídou a pozice řidiče označena písmenem X, jak je 

vidět na obrázku č. 7. 

 

Obrázek 7: Fotografie s obrysem osobního automobilu a bodem X. [autorka] 
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5.5.1 Umístění kamery typu rybí oko 

Kamera byla umístěná na protější stranu vozovky, díky čemuž z ní bylo vidět na 

situaci na křižovatce i levý paprsek křižovatky. Místo umístění kamery je označeno bodem 

a směr, ve kterém by navrhovaná kamera měla zobrazovat, je označen žlutými šipkami na 

obrázku č. 8.  

 

Obrázek 8: Označení umístění kamery a směr záběru. [20, upraveno] 
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5.5.2 Měřené vzdálenosti 

Z bodu O, který vznikl protnutím prodloužené osy vozidla a vodící čáry hlavní 

komunikace, byly měřeny tyto vzdálenosti: 

 Vzdálenost mezi body O a Z – maximální vzdálenost, ve které lze z vedlejší 

komunikace na levém paprsku křižovatky vidět vozidla 

 Vzdálenost mezi body O a Y – maximální vzdálenost, ve které lze z vedlejší 

komunikace na levém paprsku křižovatky vidět vozidla v zrcadle 

 Vzdálenost mezi body O a W – maximální vzdálenost, ve které lze z vedlejší 

komunikace na levém paprsku křižovatky vidět vozidla pomoci kamery 

 Vzdálenost mezi body O a A – minimální vzdálenost, ve které by měla být 

vidět vozidla z vedlejší komunikace na levém paprsku křižovatky 

 

Vyznačení osy automobilu a bodu O, jsou uvedeny v příloze č. 3. 
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Body, mezi kterými byly měřeny vzdálenosti, byly zaznačeny do mapy, která je na 

obrázku č. 10 a je zde modře označena dráha, na níž bylo měření mezi body provedeno. 

 

Obrázek 10: Mapa s body O, Z, Y, A, W a s modře vyznačenou dráhou. [20, upraveno] 

 

Vzdálenosti, na které jde vidět z vedlejší PK 

Při rozhledu by z bodu X mělo být vidět na levý paprsek křižovatky na vzdálenost 

65 metrů (viz kapitola stavební podmínky).  

Pozorovatel z bodu X sledoval levý paprsek a sdělil, ve kterém místě už bylo 

přijíždějící vozidlo vidět, toto místo bylo zaznačeno v mapě bodem Z a následně byla 

změřena tato vzdálenost. Vzdálenost mezi body O a Z je 62 m.  

Pozorovatel z bodu X sledoval levý paprsek v zrcadle a sdělil, ve kterém místě už bylo 

přijíždějící vozidlo vidět, toto místo bylo zaznačeno v mapě bodem Y a následně byla 

změřena tato vzdálenost. Vzdálenost mezi body O a Y je 126 m. Obrázek č. 11 ukazuje 

pohled do zrcadla z bodu X a obrázek č. 12 přibližuje zrcadlo. 
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Obrázek 11: Pohled z bodu X do zrcadla. [autorka] 

 

Obrázek 12: Detail na zrcadlo. [autorka] 
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Pozorovatel z místa navrhovaného pro umístění kamery sledoval levý paprsek 

křižovatky a sdělil, ve kterém místě už bylo přijíždějící vozidlo vidět. Toto místo bylo 

zaznačeno v mapě bodem W a následně byla změřena tato vzdálenost. Vzdálenost mezi 

body O a W je 260 m. Výhled na levý paprsek křižovatky z pozice navrhovaného umístění 

kamery je vidět na obrázku č. 13. 

 

Obrázek 13: Výhled z pozice navrhovaného umístění kamery na nejvzdálenější bod. [autorka] 
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Vzdálenosti, ze které by řidiči na hlavní PK měli vidět situaci na křižovatce 

Pro další skupinu měřených vzdáleností se vycházelo z teoretické části, konkrétně se 

jedná o vzdálenosti uvedené v tabulce č. 5 v kapitole 4.2.3 Minimální vzdálenost pro 

výhled na situaci na křižovatce z hlavní pozemní komunikace. Body, mezi kterými byla 

měřená vzdálenost, jsou následně uvedeny: 

 Vzdálenost mezi body O a B – pro rychlost 50 km*h-1 – 56 m 

 Vzdálenost mezi body O a C – pro rychlost 60 km*h-1 – 72 m 

 Vzdálenost mezi body O a D – pro rychlost 70 km*h-1 – 89 m 

 Vzdálenost mezi body O a E – pro rychlost 80 km*h-1 – 109 m 

Ze vzdálenosti 109 m nebylo vidět na situaci na křižovatce, proto další vzdálenost pro 

vyšší rychlost nebyla měřena. Naměřené vzdálenosti jsou poznačeny 

v obrázku mapy č. 14. 

 

Obrázek 14:Mapa s body O, B, C, D a E na hlavní PK. [20, upraveno] 
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Pro bod B je vzdálenost 56 m. Obrázek č. 15 ukazuje pohled z této vzdálenosti na 

situaci v křižovatce – z této vzdálenosti lze přehledně vidět na křižovatku.  

 

Obrázek 15: Pohled z bodu B na situaci na křižovatce. [autorka] 

Pro bod C je tato vzdálenost 72 m. Obrázek č. 16 ukazuje pohled z této vzdálenosti na 

situaci v křižovatce – z této vzdálenosti je přehledně vidět na křižovatku. Řidiči, kteří 

překročí dovolenou rychlost o 10 km*h-1, mají dostatečnou vzdálenost pro to, aby 

zpomalili na 75% své rychlosti a dali tak prostor a čas řidičům, jež vjeli z vedlejší PK na 

hlavní PK dokončit započatý úkon. 

 

Obrázek 16: Pohled z bodu C na situaci na křižovatce. [autorka] 
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Pro bod D je tato vzdálenost 89 m. Obrázek č. 17 ukazuje pohled z této vzdálenosti na 

situaci v křižovatce – z této vzdálenosti lze přehledně vidět na křižovatku. Řidiči, kteří 

překročí dovolenou rychlost až o 20 km*h-1, mají dostatečnou vzdálenost proto, aby 

zpomalili na 75% své rychlosti a dali tak prostor a čas řidičům, kteří vjeli z vedlejší PK na 

hlavní PK dokončit započatý úkon. 

 

Obrázek 17: Pohled z bodu D na situaci na křižovatce. [autorka] 

Pro bod E je tato vzdálenost 109,5 m. Obrázek č. 18 ukazuje pohled z této vzdálenosti 

na situaci v křižovatce – z této vzdálenosti lze nelze vidět na křižovatku. Řidiči, kteří 

překročí dovolenou rychlost až o 30 km*h-1, nemají dostatečnou vzdálenost na to, aby 

zpomalili na 75% své rychlosti a dali tak prostor a čas řidičům, jež vjeli z vedlejší PK na 

hlavní PK dokončit započatý úkon. 

 

Obrázek 18: Pohled z bodu E na situaci na křižovatce. [autorka] 
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5.6 Vyhodnocení hypotéz 

Pracovní hypotéza č. 1: Na vybrané křižovatce je omezený výhled. 

Doporučená vzdálenost na této křižovatce, ve které by mělo být vidět vozidlo na 

levém paprsku křižovatky je 65 m. Ve skutečnosti lze vidět vozidla až ve vzdálenosti 62 m. 

Ano, na křižovatce nemají vozidla na vedlejší PK výhled na dostatečnou vzdálenost tohoto 

paprsku a mají tedy omezený výhled. 

Hypotéza se potvrdila. 

 

Poznámka: Kdyby nebyl na dané křižovatce omezený rozhled, nebylo by zde umístěno 

zrcadlo. 

 

Pracovní hypotéza č. 2: Kamerou jsou auta vidět dříve než v zrcadle. 

Při pohledu do zrcadla lze vidět vozidla na daném paprsku ve vzdálenosti 126 m, 

v kameře vozidla jsou vidět už ve vzdálenosti 260 m, tedy mnohem dříve.  

Hypotéza se potvrdila. 

Pracovní hypotéza č. 3: Na křižovatkách místních komunikací s omezeným výhledem 

je veřejné osvětlení, které lze využít k napájení zařízení s kamerou.  

Studiem a rozborem technických norem a právních předpisů, se došlo k závěru, že na 

křižovatkách místních komunikací je povinné umísťovat veřejné osvětlení.  

Hypotéza se potvrdila. 

Pracovní hypotéza č. 4: Při překročení maximální dovolené rychlosti ve vybrané 

křižovatce nemají řidiči dostatečný reakční prostor vyplývající z doporučení 

technické normy ČSN 736102. 

Při překročení dovolené rychlosti o 30 km*h-1 řidiči nevidí v dostatečné vzdálenosti 

situaci na křižovatce, aby mohli reagovat způsobem, který doporučuje technická norma 

ČSN 736102. 

Hypotéza se potvrdila. 
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Hlavní hypotéza č. 1: Kamera je vhodná pro zlepšení rozhledových poměrů 

na křižovatkách s omezeným výhledem. 

 Pracovní hypotéza číslo 1 potvrdila předpoklad vhodnosti umístit na této křižovatce 

zrcadlo, tedy i kameru. 

 Kamera musí být pro lepší přehlednost umístěna tak, aby v ní byla vidět i situace 

na křižovatce, což bylo splněno, jak je vidět na fotografii zobrazující panorama 

z kamery a zároveň byla umístěna tak, aby v ní bylo vidět co nejdále v požadovaném 

směru.  

 Pracovní hypotézou č. 2 bylo prokázáno, že v kameře jsou vozidla vidět dříve než 

v zrcadle, což je účinnější.  

 Kameru bychom nemohli umístit na křižovatku, pokud by u ní nebyl zdroj elektrické 

energie. Tuto podmínku splňuje pracovní hypotéza číslo 3 nutností veřejného 

osvětlení. 

 

Hypotéza se potvrdila. 

Hlavní hypotéza č. 2: Kameru využijí jak auta přijíždějící po vedlejší PK, tak i po 

hlavní PK. 

 Vozidla z vedlejší PK mají omezený výhled – potvrzeno 1. pracovní hypotézou. 

 Kamera je vhodná pro užití na křižovatce – potvrzeno 1. hlavní hypotézou. 

 Ze statistických údajů vyplývá, že přibližně 9% přestupků, kterých se řidiči dopouští, je 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 20 km*h-1, když pojedou v obci po 

hlavní silnici, kde je nejvyšší dovolená rychlost 50 km*h-1, rychlosti 80 km*h-1, tak 

ve vzdálenosti 109 m nebudou mít přehled o situaci na křižovatce a nebudou moci včas 

reagovat způsobem. Když se ale připojí na kameru přes wifi, mohou již ve vzdálenosti 

260 m od křižovatky sledovat situaci a adekvátně reagovat. 

 

Hypotéza se potvrdila. 
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6 Ekonomické zhodnocení 

V kapitole je uvedeno srovnání cen zrcadel a kamer dle jejich konkrétních 

specifických parametrů. Zrcadla jsou na nepřehledných křižovatkách umísťována tam, kde 

by odstranění překážek bylo příliš drahé. Obvykle se takové křižovatky nacházejí 

v zastavěné oblasti obce a ve výhledu překáží budovy či ploty. 

6.1 Odrazová dopravní zrcadla – 1. varianta 

Zrcadla se liší podle tvarů a velikosti, materiálem a odolností proti ojínění. 

Doporučené minimální velikost zrcadla je 0,5 m na průměr u kulatého 

a 0,5x0,4 m u obdélníkového. Ceny zrcadel se pohybují od 2500 Kč, za klasické zrcadlo. 

Dražší variantou jsou zrcadla s polykarbonátovou plochou takzvaně nerozbitná, cena od 

7 000 Kč. Nejdražší zrcadla jsou ta s ochranou proti ojínění, u kterých se ceny liší podle 

toho, zda jsou závislá na dodávce elektrické energie nebo ne, u těchto zrcadel jsou jejich 

ceny do 20 000 Kč. [10] 

6.2 Kamera typu rybí oko – 2. varianta 

Kamera, která by byla využita na křižovatkách, musí být vhodná pro venkovní použití 

s pracovní teplotou -20°C až 50°C a měla by snímat úhel 180°. 

Na následujícím obrázku č. 19 je jako příklad uvedena kamera od firmy VIVOTEK.  

 

Obrázek 19: Kamera VIVOTEK. [27] 
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Parametry kamery:  

 Užití: venkovní 

 Provozní teplota: od -40°C  do 50°C 

 Podpora IR (den/noc): ano 

 Ohnisková vzdálenost: f 1,1 mm  

 Úhel záběru: 180° 

 Cena 19 790 Kč bez DPH 

Tuto kameru je nutno dovybavit modemem pro bezdrátový přenos. Například modem 

GEMINI má dosah na volném prostranství až 300 m. [27, 25] 

Srovnáním cen za kamery a zrcadla se došlo k závěru, že jsou přibližně stejné. Rozdíl 

tkví v tom, že když použijeme levnější kameru, nebudeme mít dostatečné rozlišení a 

levnější zrcadla nemusí být odolná proti námraze a vandalům. Jelikož bylo potvrzeno, že 

kamera je účinnější, tak vzhledem k nízkým cenovým rozdílům je doporučeno využívat na 

takových křižovatkách 2. variantu. 
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7 Závěr  

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout inovativní systém pro zvýšení 

bezpečnosti účastníků silničního provozu při vjezdu do křižovatek s omezeným výhledem.  

Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické jsou uvedeny 

technické normy a právní předpis, z kterých se vycházelo. Vymezením a definováním 

pojmů týkajících se dopravy a metod, se kterými je dále pracováno, bylo téma 

přibližováno. Následuje přehled statistiky nehodovosti způsobené nepřiměřenou jízdou 

a nedáním přednosti. Rozsáhlá kapitola je věnována všeobecným informacím 

o bezpečnosti na pozemních komunikacích se zaměřením na křižovatky. 

Na začátku praktické části autorka popisuje navrhovaný systém a způsob jeho užití. 

Navrhovaným systémem je kamera, která by přenášela bezdrátově pomoci wifi obraz 

z kamery řidičům vozidel, kteří by ho prostřednictvím palubního systému v automobilu 

mohli v reálném čase sledovat. Následuje deskripce vybrané křižovatky pro aplikaci 

experimentu s následným ověřením vhodnosti. Stanovením potřebných hypotéz a jejich 

ověřením pomoci experimentu byl potvrzen omezený výhled na zvolené křižovatce, 

vhodnost užití kamery na takové křižovatce a její využitelnost, nejen pro vozidla 

přijíždějící ke křižovatce po vedlejší pozemní komunikaci, ale i po hlavní. Závěry 

k hypotézám jsou stanoveny v podkapitole vyhodnocení hypotéz, kde je i uvedeno z čeho 

se primárně vycházelo.  

Hypotézy potvrdily, že na vybrané křižovatce je skutečně omezený výhled z vedlejší 

pozemní komunikace, že kamera poskytne rozhled na delší část silnice než zrcadlo, tedy, 

že i vozidla jedoucí vyšší rychlostí budou vidět mnohem dříve, což poskytne dostatečný 

časový prostor pro projetí křižovatkou. Protože je mnohem bezpečnější, když projíždíte 

křižovatkou s tím, že na obrazu z kamery nebylo vidět žádné vozidlo, kterému by bylo 

potřeba dát přednost v jízdě, než když se musíte spoléhat na to, že za překážkou, přes 

kterou nevidíte na potřebný úsek silnice, není relativně v blízké vzdálenosti vozidlo 

jedoucí rychleji, než je dovolená rychlost a tím pádem ani on nemá dostatek času ani 

prostoru, aby zastavil nebo zpomalil, když už jste vjížděli do křižovatky s tím, že je 

to bezpečné. 

V poslední částí, kde je ekonomické srovnání zrcadla a kamery, jsou popsány 

i parametry, jakými by daná kamera měla být vybavena.  
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V současnosti by nebylo možné uplatnit tento systém pro běžného uživatele, protože 

ne všechna vozidla jsou vybavena vhodným palubním systémem. Tato myšlenka byla 

navrhována především pro budoucí generace automobilů. 
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10 Přílohy 

Příloha 1  

Bylo potřeba vypočítat vzdálenost, ze které minimálně musí vidět řidiči z hlavní PK na 

situaci na křižovatce, aby mohli reagovat způsobem, jež upravuje norma, projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích, a to zpomalením na 75% rychlosti která je 

povolená v daném místě. Jelikož není všude dovolená stejná maximální rychlost hodnoty, 

jsou zde vypočteny pro jízdu 20 km*h-1 až po maximální dovolenou 90 km*h-1. Podle 

předepsaného způsobu, který stanovuje tato norma řidiči po reakční době 2,5 s 

rovnoměrným zpomalením 2m*s-1 sníží rychlost o 25%. Všechny výpočty jsou uvedeny 

v tabulce č.7. Pomoci prvního vzorce byly vypočteny konečné rychlost. Vzorcem číslo tři 

se vypočetla dráha, kterou řidiči ujedou během doby reakce na danou situaci. Vzorcem 

číslo dva je vypočteno jak dlouho, bude trvat zpomalování z počáteční na sníženou 

rychlost. Konečný, čtvrtý vzorec stanovil celkovou minimální dráhu pro reakci daným 

způsobem. 

 

 

𝑣2 = 𝑣1 × 0,75 [m/s]     (1) 

 

𝑡 =
(𝑣1−𝑣2)

𝑎
 [s]     (2) 

 

𝑠0 = 𝑣1 × 𝑡0 [m]     (3) 

 

𝑠 = 𝑠0 + 𝑣1 × 𝑡 − 0,5 × 2 × 𝑡2 [m]    (4) 

 

v1 – počáteční rychlost [km/h] 

v1
* – počáteční rychlost [m/s] 

v2 – 75% počáteční rychlosti [m/s] 

s0 – dráha, kterou ujedou za 2,5s něž se rozhodnou [m] 

t – doba, za kterou zpomalí z v1 na v2 [s] 

s – dráha, kterou celkem ujedou, než zpomalí na v2 [m] 

a – zpomalení dané normou 2 m*s-2 [m/s] 
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t0 – reakční doba daná normou 2,5s  [s] 

 

Tabulka 6: Vypočítané hodnoty 

 

 

  

Veličiny a hodnoty 

v1 [km*h-1] v1
* [m/s] v2 [m/s] s0 [m] t [s] s [m] 

20 5,56 4,17 13,89 0,69 17,26 

30 8,33 6,25 20,83 1,04 28,43 

40 11,11 8,33 27,78 1,39 41,28 

50 13,89 10,42 34,72 1,74 55,82 

60 16,67 12,50 41,67 2,08 72,05 

70 19,44 14,58 48,61 2,43 89,96 

80 22,22 16,67 55,56 2,78 109,57 

90 25,00 18,75 62,50 3,13 130,86 
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Příloha 2 

Plán postupu experimentu: 

 

1. Volba místa pro kameru intuitivně, tak aby zabírala co největší část požadovaného 

paprsku křižovatky a zároveň situaci na křižovatce 

2. Nafocení pohledu jakoby z kamery na silnici. 5 fotografií, vyfotografovat v úhlu 

pohledu 180°. 

3. Řidič najede ke křižovatce s úmyslem odbočit vlevo tak, aby měl co nejlepší 

výhled. 

4. Druhá osoba toto stojící vozidlo obkreslí po obvodu křídou a poté, co vozidlo 

odjede, označí pozici řidiče bodem X. 

5. Osu vozidla pomoci křídy zaznačí, kde s prodloužením protne hranici křižovatky, 

tak vznikne bod O tedy počátek. 

6. První osoba – pozorovatel osoba se postaví do bodu X a pozoruje levý paprsek 

křižovatky. Dle potřeby prostřednictvím mobilního telefonu hlásí požadované 

informace o místech, kde nejdříve bylo vidět vozidlo v daném směru. 

7. Druhá osoba na hlavní komunikaci značí místa, hlášená pozorovatelem, ve kterých 

bylo vozidlo spatřeno. 

8. Třetí osoba měří od počátku podél krajnice hlavní komunikace vzdálenosti mezi 

značenými body. 

9. Co je pozorováno a fotografováno: 

 Vozidla ve výhledu na levém paprsku křižovatky v bodě X – bez zrcadla. 

 Vozidla ve výhledu na levém paprsku křižovatky v bodě Y – v zrcadle. 

 Vozidla ve výhledu na levém paprsku křižovatky z navrhovaného místa pro 

umístění kamery – v bodě W. 
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Druhá skupina vzdáleností, ve kterých byly pořizovány fotografie 

10. Na hlavní komunikaci se postupně vyznačí vzdálenosti mezi body O a B, C, D, E, F. 

A zároveň se v těchto bodech udělají fotografie s pohledem na situaci na křižovatce. 

V prvním bodě, ve kterém nepůjde vidět na situaci, bude posledním měřeným 

místem. 

 56 m B 

 72 m C 

 89 m D 

 109 m E 

 130 m F 
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Příloha 3 

Fotografie z průběhu experimentu. Na obrázku č. xy lze vidět experimentátorku 

vyznačující osu osobního automobilu na silnici. 

 

 

Obrázek 20: Vyznačení osy automobilu. [autorka] 
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Počátek měření z bodu O experimentátorem, je zobrazen na obrázku č. 21. 

 

Obrázek 21: Měřidlo v bodě O, od kterého byly měřeny vzdálenosti. [autorka] 


