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Abstrakt 

Účelem vypracované disertační práce s názvem „Umístění přechodu pro chodce 
v závislosti na rychlosti průjezdu vozidel“ je zhodnocení okamžité rychlosti vozidel 
projíždějících úsekem, ve kterém se vyskytuje, anebo je plánovaná výstavba přechodu pro 
chodce, případně místa pro přecházení nebo přejezdu pro cyklisty přes pozemní komunikaci. 
Hodnota maximální dovolené rychlosti v obci je v České republice stanovena na 50 km/h, 
ovšem v reálných situacích velmi často dochází k jejímu překračování. V disertační práci jsou 
zpočátku definovány hlavní případy, u kterých dochází k zamezení viditelnosti svislého a 
vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce, případně přecházející osoby. Dále byl 
proveden výpočet na bázi matematických a fyzikálních vztahů pro výpočet brzdné dráhy 
vozidla s vlastní úpravou zohledňující další vlivy včetně klimatických podmínek panujících v 
řešené oblasti. Stěžejní význam při zpracování disertační práce má realizace vlastního polního 
měření rychlosti vozidel v úseku před přechodem pro chodce z důvodů nalezení skutečných 
hodnot průjezdových rychlostí v předem vybraných lokalitách. Měření bylo prováděno 
v Severomoravském kraji, zejména ve městě Ostrava a okolních obcích v chladném zimním i 
teplém jarním období tak, aby byla zjištěna změna v chování řidičů dle stavu povrchu, 
klimatických podmínek, stísněnosti okolního prostoru, intenzity provozu, doby průjezdu a typu 
pneumatik s následným statistickým vyhodnocením naměřených hodnot. Úseky měření byly 
vybrány se zajištěním maximální různorodosti okolního prostředí od volného prostoru 
s dostatečnými rozhledovými poměry až po stísněné podmínky s minimálním výhledem 
z kabiny vozidla nebo výskytem pevných překážek podél komunikace. Výsledkem disertační 
práce je doporučení pro projektanty, posuzovatele (auditory), schvalovatele (státní instituce) 
k provedení návrhu nebo posouzení stávajícího stavu přechodů pro chodce při zajištění 
bezpečnosti dopravy a reálných vstupních parametrů. Při zpracování práce a zejména polního 
měření byly zjištěny skutečnosti, které mohou být doporučeny pro další samostatné studium.  

 

 

Klíčová slova 

Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nehodovost, rychlost vozidel, rozhledové 
poměry, vodorovné dopravní značení, brzdná dráha vozidla 
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Abstract 

The purpose of the dissertation entitled "Crosswalk placement in relation to vehicle 
transmission speed“" is the evaluation of the instantaneous speed of the vehicles passing 
through the stretch in which it is located or the planned pedestrian crossing or the place for 
crossing or crossing point for cyclists via the road . The value of the maximum allowed speed 
in the Czech Republic is set at 50 km / h, but in real situations it is very often exceeded. In the 
dissertation work, there are initially defined the main cases where the visibility of the vertical 
and horizontal traffic signs for the pedestrians or for the passing persons are prevented. 
Furthermore, a calculation based on mathematical and physical relationships was calculated for 
calculating the braking distance of the vehicle with its own adjustment taking into account other 
influences, including the climatic conditions prevailing in the area. The main importance in the 
dissertation thesis is the realization of own field measurement of the speed of vehicles in the 
section before the pedestrian crossing for reasons of finding the actual values of the passage 
speeds in the preselected localities. Measurements were carried out in the North Moravian 
Region, especially in the city of Ostrava and the surrounding villages in the cold winter and 
warm spring season, so as to identify a change in driver behavior based on surface conditions, 
climatic conditions, roominess, traffic intensity, transit time and type of tire followed by 
statistical evaluation of the measured values. The measurement ranges were chosen to ensure 
the maximum diversity of the environment from free space with adequate viewing conditions 
to tight conditions with minimal view from the vehicle cabin or the presence of solid obstacles 
along the road. The result of the dissertation is a recommendation for designers, assessors 
(auditors), approvals (state institutions) to carry out a design or assessment of the current state 
of pedestrian crossings while ensuring transport safety and real input parameters. In the course 
of work, and in particular field measurements, facts were found that could be recommended for 
further self-study. 

 

 

Keywords 

Crosswalk, place for crossing, accident rate, vehicle speed, sight conditions, horizontal 
traffic sign, braking distance of the vehicle 
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1. ÚVOD  
Bezpečnost dopravy je obsahově velmi rozsáhlé a citlivé téma, které je ve velké míře 

probíráno na seminářích, konferencích a podobných akcích souvisejících s dopravním 
inženýrstvím. Veliký význam v tomto tematickém okruhu zaujímá Policie ČR, která 
problematiku citlivě vnímá, především z praktické stránky nehodovosti. V současné době jsou 
v České republice legislativa související s navrhováním komunikací s ohledem na bezpečnost 
dopravy na velmi vysoké úrovni, přesto existují nejasné definice a stanovy pro jejich návrh.  
V českých státních normách jsou poměrně přísná pravidla, která limitují projekční možnosti a 
v mnoha případech dochází k celkovému upuštění od návrhu opatření na komunikaci 
v globálnějším měřítku. Projektant se při práci soustředí na dodržení stanoveného rozměru, aniž 
by úsek navrhoval s ohledem na přidružené vlivy. Právě v těchto případech je nutné věnovat 
více pozornosti zdánlivě méně významným částem návrhu.  

Možností řešení křížení pěšího a cyklistického provozu s automobilovou dopravou je 
velmi mnoho. Nejúčinnějším způsobem je vést nemotoristickou dopravu pod nebo nad 
komunikací a odstranit tak jakoukoliv možnou kolizi s potenciálně nebezpečnou 
automobilovou dopravou. V některých státech (např. Island) se již od počátku návrhu 
v blízkosti školních objektů nezvažuje jiná varianta než mimoúrovňové křížení pro zajištění 
ochrany dětí. Tato řešení jsou ovšem ekonomicky a technicky náročná a v mnoha případech 
téměř neproveditelná z důvodů výskytu podzemní vody a inženýrských sítí. Ačkoliv se zdá 
zřízení úrovňového přechodu relativně snadné, je nutné jej zvážit i s ohledem na zákonné 
podmínky a zájmy třetích stran.  

 

 
Tabulka 1 - Typy opatření pro přecházení chodců v mezi křižovatkových úsecích 

dvoupruhových místních komunikací [1] 

 

1.1. Přechod pro chodce 

Typickým bezpochyby vysoce exponovaným místem na silnici je přechod pro chodce. 
Přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené 
příslušnou dopravní značkou [2]. Na přechod pro chodce jsou směřovány trasy chodců tak, aby 
nebyli nuceni vcházet do vozovky na jiných nebezpečných místech. Z těchto důvodů je nutné 
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zajistit, aby přechod pro chodce byl bezpečný a chodci se ne něm mohli nejen cítit ale i překonat 
vozovku dostatečně bezpečně. Na přechodech pro chodce ze statistických dat, která jsou 
uvedena v dalším textu, dochází nejčastěji ke smrtelným nehodám s chodci. Nelze ovšem 
zjistit, jaký stav by nastal v případě, kdyby na vozovkách nebyly přechody pro chodce 
instalovány vůbec. Přechody pro chodce jsou v České republice vyznačovány vodorovným 
dopravním značením číslo V7a a svislou dopravní značkou číslo IP6 a případně výstražnou 
dopravní značkou A11 [2]. 

 

            
Obrázek 1 - Značení přechodu pro chodce vodorovným a svislým dopravním značením [2] 

 
Přechody pro chodce jsou v četných případech navrhovány v místech napojení 

vjezdových a výjezdových větví na křižovatku. V zákoně o provozu na pozemních 
komunikacích jsou specifikovány povinnosti jak vozidel, tak chodců v úseku přechodu pro 
chodce. Přesto má většina osob přecházejících vozovku pocit, že na přechodu pro chodce mají 
absolutní přednost před přijíždějící dopravou za všech okolností, především děti. Dochází tak 
ke kolizním situacím vlivem nedorozumění při kontaktu řidiče a chodce. Neukázněnost obou 
skupin je bohužel velmi častá. Nejčastějším prohřeškem lidí je porušování zákona tím, že 
přecházejí vozovku ve vzdálenosti menší, než 50 m od přechodu pro chodce, který je navržen 
se zajištěním maximálního bezpečí pěšího provozu (nasvětlení, ochrana zábradlím, dělící 
ostrůvky apod.). Přechod pro chodce by měl být v České republice zřizován jen v místech, kde 
je návrhová rychlost na komunikaci nižší nebo rovna 50 km/h. Na komunikacích s dovolenou 
rychlostí vyšší než 50 km/h se dovolená rychlost při zřizování přechodu pro chodce omezuje 
na nejvýše 50 km/h, přičemž platí, že na komunikacích s nejvyšší dovolenou rychlostí větší než 
70 km/h se zřizují pouze mimoúrovňová křížení [3]. Dle normy je délka neděleného přechodu 
stanovena na 6,5 m mezi obrubami (u rekonstrukcí 7 m). Při šířce komunikace mezi obrubami 
≥ 8,5 m má být přechod rozdělen dělícím / ochranným ostrůvkem o šířce ≥ 2,5 m. Není ovšem 
stanoveno, zda v rozmezí šířky komunikace 6,5 - 8,5 m má být přechod pro chodce opatřen 
rovněž dělícím ostrůvkem [1].  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

počet nehod 446 938 893 758 869 846 816 952 959 949 862 893 954 957 

usmrceno 7 30 32 19 20 21 16 14 22 16 23 21 23 23 

těžce zraněno 131 210 234 182 210 192 197 188 235 219 174 186 219 192 

lehce zraněno 374 736 658 592 677 651 639 748 727 734 666 690 732 747 

nezraněno 8 15 16 14 17 23 17 51 41 35 51 49 38 58 

Tabulka 2 - Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu [4] 
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 počet nehod 1189 1711 1659 1443 1489 1419 1275 1447 1441 1398 1235 1266 1348 1283 

 usmrceno 25 57 55 40 38 51 33 33 34 33 30 29 35 28 

Tabulka 3 - Počet nehod s účastí chodce na vyznačeném přechodu a počet usmrcených 
chodců na vyznačených přechodech bez ohledu na příčinu a zavinění nehody [4] 

 

1.2. Místo pro přecházení 

Místa pro přecházení jsou dle ČSN 73 6110 „stavebně upravené úseky místní 
komunikace, které usnadňují přecházení chodců přes komunikaci“, jedná se o místo 
uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci [2]. Zákon o provozu na 
pozemních komunikacích se o místu pro přecházení zmiňuje pouze v §54, aniž by bylo dále 
specifikováno. Na rozdíl od přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty řidič tak vlastně může 
zastavit a stát na místu pro přecházení a v jeho těsné blízkosti, může zde i předjíždět [5]. Dle 
současně platné prováděcí vyhlášky k zákonu o provozu na pozemních komunikacích se místa 
pro přecházení označují vodorovným dopravním značením číslo V7b a případně svislou 
dopravní značkou A12a [2]. Svislé dopravní značení ovšem není často používáno, navíc se 
jedná pouze o výstražnou dopravní značku.  

 

        
Obrázek 2 - Značení místa pro přecházení vodorovným a svislým dopravním značením [2] 

  

Místo pro přecházení je na rozdíl od přechodu pro chodce specifické předností vozidel 
před chodci. Z hlediska psychologického chování jedince se místo pro přecházení občas zdá 
být bezpečnější, protože chodec vcházející na vozovku je mnohem opatrnější než na přechodu 
pro chodce, na kterém má pocit většího bezpečí. S ohledem na velmi striktní rozměrové 
možnosti při návrhu nových přechodů pro chodce často ovlivňujících finanční možností obcí a 
městských částí dochází k velmi časté aplikaci míst pro přecházení. Stejně jako přechody pro 
chodce, tak i místa pro přecházení jsou z hlediska úprav pro osoby se zrakovým postižením 
doplňovány reliéfní dlažbou kontrastní barvy. Z hlediska vnímání osob se zrakovým postižením 
ovšem není rozdíl mezi těmito úpravami příliš jednoznačný. V obou případech je použit tzv. 
signální pás a varovný pás, který osobu se zrakovým postižením navádí k přejití vozovky. 
V případě místa pro přecházení, kde jsou jiná pravidla přednosti, nejsou tyto úpravy žádoucí.  

 

1.3. Nehodovost 

Ze statistických údajů vyplývá, že ke střetu automobilu s chodcem zákonitě dochází 
především v obci, na což má vliv zejména vyšší počet přechodů pro chodce v obcích a také 
vyšší koncentrace osob v hustěji obydlených aglomeracích. V posledních letech je zaznamenán 
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mírný narůst střetu chodců s vozidlem v obci, zatímco mimo obec je situace v podstatě 
rovnocenná. Oba dva tyto případy nelze posuzovat navzájem, jelikož je zde nerovnoměrnost 
počtu lidí přecházejících vozovku v obci, mimo obec a současně nerovnoměrnost počtu 
samotných přechodů pro chodce nacházejících se v obci a mimo ni. Nejednoznačně 
předpokládatelné je rovněž psychologické chování řidiče vozidla, které je v každém úseku 
komunikace zcela jiné, zejména v prostředí intravilánu a extravilánu. Nejvýhodnější pomůckou 
pro navrhování úprav na komunikacích je tedy znalost místních podmínek, která vychází 
z dlouholetých zkušeností a širších poznatků. 

 

 

 Graf  1 - Nedání přednosti v jízdě na vyznačeném přechodu pro chodce a následky u chodce 
[3] 

 

Rok 
Střet s chodcem na přechodu pro chodce 

(obec / mimo obec) 
Střet s chodcem na přechodu pro chodce 

(den / noc) 

v obci mimo obec den noc 

2006 1228 6 898 336 
2007 1386 12 969 429 

2008 1392 8 954 446 

2009 1343 8 915 436 

2010 1191 5 886 310 

2011 1226 2 898 330 

2012 1301 1 922 380 

2013 1238 2 893 347 

2014 1250 1 880 371 

2015 1362 0 987 375 

2016 1395 7 978 424 

2017 1418 5 1026 397 

Tabulka 4 - Střet s chodcem na přechodu pro chodce [3] 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
počet nehod 446 938 893 758 869 846 816 952 959 949 862 893 954 957 1010 1056 1149 1097
usmrceno 7 30 32 19 20 21 16 14 22 16 23 21 23 23 14 21 22 18

těžce zr. 131 210 234 182 210 192 197 188 235 219 174 186 219 192 194 185 207 184

lehce zr. 374 736 658 592 677 651 639 748 727 734 666 690 732 747 809 839 899 863

nezraněno 8 15 16 14 17 23 17 51 41 35 51 49 38 58 68 75 99 88
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Z tabulky 4-1022 je patrná nerovnoměrnost počtu střetů vozidel s chodci na přechodech 
pro chodce v nočních a denních hodinách. Ta je způsobena především počtem osob 
přecházejících vozovku, který se v nočních hodinách vlivem menší frekvence snižuje. Opět zde 
nelze porovnávat hodnoty ve sloupcích navzájem, nýbrž je nutné posuzovat vývoj počtu střetů 
dle ročních sumarizací. I přes stále vyšší opatření aplikovaná na přechodech pro chodce a 
budování zlepšení viditelnosti chodce za nočních podmínek, dochází stále ke stejnému ba i 
vyššímu počtu střetů vozidel s chodci na přechodech pro chodce. Faktem zůstává, že počet nově 
registrovaných vozidel v České republice vzrůstá, počet obyvatel ovšem téměř stagnuje. Na 
teoretické bázi lze předpokládat, že zvyšování počtu vzájemných střetů i přes neustálé 
zlepšování ochrany chodců je z nemalé části způsobeno nárůstem počtu vozidel i počtu nově 
budovaných přechodů pro chodce na pozemních komunikacích. 

 

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY, DOSAVADNÍ 
PROZKOUMANOST, SOUVISÍCÍ STUDIE 
Rozhled na přechod pro chodce včetně jeho rozlišitelnosti je uveden v české státní normě 

s označením ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací [1]. Zde jsou uvedeny hodnoty 
rozhledů pro zastavení k návrhové rychlosti 30 - 50 km/h na komunikaci vypočtené z brzdné 
dráhy vozidla. V tabulce nejsou uvedeny podélné sklony komunikace a případně typ povrchu.  

 

 
Obrázek 3 - Rozhled na přechodu pro chodce dle ČSN 73 6110 [1] 
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Skutečná rychlost vozidel projíždějících úsekem komunikace, ovšem z obecnějšího 
hlediska byla řešena například v rámci zpracování článku zabývajícího se vybranými parametry 
ovlivňujícími rychlost automobilové dopravy v prostředí GIS [6]. Autoři v rámci analýzy 
v prostředí GIS s použitím parametru sklonu, typu a křivolakostí komunikace dospěli k výpočtu 
průměrné rychlosti a času potřebného k projetí jednotlivých úseků komunikací. Výpočty byly 
prováděny za pomoci „fiktivního automobilu“, u kterého se předpokládá konstantní rychlost 
průjezdu po celé délce jednotlivých úseků. Na základě vypočtených rychlostí bylo provedeno 
sestavení tabulky s uvedením směrodatných rychlostí vztažených k návrhové rychlosti na 
komunikaci, viz tabulka 5.  
 

 
Tabulka 5 - Hodnoty směrodatných rychlostí dle zakřivení komunikace [6] 

 
Z tabulky, která je obdobou tabulky uvedené v české státní normě „ČSN 73 6101, 

Projektování silnic a dálnic“ lze vyčíst, že hodnota zjištěných směrodatných rychlostí je 
zpravidla o 10 km/h vyšší, než je rychlost návrhová v závislosti na vypočteném zakřivení 
komunikace.  Studie zpracovaná s cílem zjištění vztahu mezi rychlostí vozidla a následným 
zastavením vozidla před značeným přechodem pro chodce byla zpracována v roce 2013 
v Bostonu. Z výsledků studie vyplývá, že čím vyšší rychlostí vozidla úsekem projíždí, tím 
menší jejich počet dává přednost chodcům přecházejícím přes komunikaci na neřízeném 
přechodu pro chodce. Pro účely analýzy bylo provedeno měření na devíti přechodech pro 
chodce v různých částech Bostonu. Finální výsledky jsou znázorněny v následujícím grafu [7]. 

 

 
Graf 1 - Závislost rychlosti vozidla na zastavení před přechodem pro chodce [7] 
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Rychlost v úsecích přechodu pro chodce je proměnlivá a závisí především na maximální 
dovolené rychlosti na komunikaci. Studie bezpečnosti chodců v provozu z roku 2017 
zpracovaná v rámci univerzit v Krakově a Gdaňsku byla provedena na základě sběru dat 
pomocí video záznamu. Z výsledků vyplývá, že v úsecích s maximální dovolenou rychlostí 50 
km/h docházelo k překračování limitu rychlosti přibližně u 40% řidičů ve městech a obcích. 
V nezastavěných oblastech bylo překračování rychlosti zaznamenáno u přibližně 30% řidičů 
v úsecích s maximální dovolenou rychlostí na komunikaci 70 km/h. Rychlost vozidel byla 
ovšem ovlivněna situací při průjezdu vozidla. V případě, že se v místech čekací plochy 
vyskytoval chodec, byla rychlost naměřena nižší. Celkem bylo změřeno 7,5 tisíce vozidel [8]. 
 

    
Graf 2 - Rozložení rychlosti ve vzdálenosti 10m před přechodem pro chodce v zastavěném i 

nezastavěném území [8] 
 

Rozhledové poměry na přechodu pro chodce jsou řešeny v nesčetném množství předpisů 
a studií, jenž jsou používány pro návrh komunikací ve všech státech na celé zeměkouli. Existují 
ovšem i zastavěné oblasti bez přechodů pro chodce. Příkladem je studie zpracovaná na 
univerzitě v Iowě věnovaná posouzení rozhledové vzdálenosti řidiče z kabiny vozidla na 
chodce (děti) přecházejícího vozovku ve městě Cottonwood Glen. Pro účely studie byl vybrán 
úsek nacházející se ve výškovém oblouku komunikace s maximální dovolenou rychlostí na 
komunikaci 40 km/h, ve kterém dochází k častému přecházení vozovky dětmi do blízkého 
parku. Zde se brzdná dráha automobilu skládá ze dvou složek, reakčního času řidiče a brzdné 
dráhy vozidla [9]. V rámci studie bylo na základě požadavků a konzultace s rodiči provedeno 
polní měření rozhledové vzdálenosti ve skutečném stavu s následným porovnáním 
s doporučenými hodnotami vycházejících z empirických vztahů. Zkoušený úsek vykazoval 
dostatečnou délku rozhledu 75 m, přičemž předepsaná vzdálenost činí cca. 47 m. V případě, že 
by rozhledy nebyly dostatečné, je doporučena realizace jak stavebních, tak psychologických 
úprav na komunikaci. Ze studie si lze ovšem vzít příklad praktického posouzení rozhledového 
pole přes výškový oblouk nivelety komunikace v úsecích bez instalovaných přechodů pro 
chodce.   
 

 
Obrázek 4 - Washington Avenue - rozhledová vzdálenost pro zastavení [9] 



Umístění přechodu pro chodce v závislosti na rychlosti průjezdu vozidel 
 Autoreferát k disertační práci 
 

13 
 

Prameny literatury a předpisů často pojednávají o rozhledových podmínkách pro rychlost 
vozidla projíždějícího úsekem komunikace s přechodem pro chodce. Současně je doporučeno 
zvětšení délky rozhledového pole v případě, že úsekem projíždí tranzitní doprava (nákladní 
vozy). Jedná se ovšem o obecnou rovinu návrhu, nejsou zde přesně určené parametry a návrh 
přechodu pro chodce je tak závislý na zhodnocení projektanta a úřadu povolujícího instalaci 
nebo úpravu přechodu pro chodce.  Ze zahraniční literatury a předpisů jsou zřejmá různorodá 
regulativa pro navrhování přechodů pro chodce včetně rozhledových parametrů. Rozhledové 
parametry vztažené k průjezdné rychlosti vozidel jsou velmi podobné, liší se pouze 
vypočtenými hodnotami. Lze pozorovat, že návrhy přechodů pro chodce v zemích s častým 
výskytem vícepruhových komunikací jsou závislé na intenzitě automobilové dopravy a počtu 
jízdních pruhů na komunikaci [10]. 

V materiálech zpracovaných dopravní agenturou na Novém Zélandu lze nalézt stanovení 
rozhledové vzdálenosti na přechod pro chodce pomocí výpočtu v následujícím tvaru: 
 

vzdálenost rozhledu (m) =  
é 	 ř 	 	 	( )

	 ů 	( / )
	 ∙ 	 	 	 	( / )		

,
 

 
Současně je zde doporučení k pečlivému výpočtu při zohlednění podmínek na úseku 

komunikace, jako je například podélný sklon komunikace, intenzita pěších a vozidel 
s uvedením skutečnosti, že rychlost vozidel je obvykle vyšší, než je rychlost maximální 
dovolená na komunikaci [11]. Doporučením v Belgii je zajistit rozhledovou vzdálenost v délce 
ideálně 100 m při 50km rychlosti vozidla a rychlosti 1 m/s chůze chodce, přičemž rozhledové 
trojúhelníky jsou téměř totožné s českými předpisy [12].  

Z celkové analýzy literatury lze konstatovat, že pravidla pro navrhování přechodů pro 
chodce jsou velmi podobná ve všech zemích a vždy je nutné zajištění rozhledového pole. 
Parametry se liší v závislosti na zemi, ve které se návrh provádí, na zkušenostech a znalosti 
místních podmínek provozu. Rozhledová pole jsou obvykle přesně stanovena na základě 
nezveřejněných výpočtů, pouze v některých případech jsou uvedeny matematické vzorce 
k jejich výpočtu, přičemž se obvykle vychází z: 

 
 průjezdné rychlosti vozidel průměrné Vprům, 
 rychlosti, která není překročena 85% vozidel V85, 
 maximální dovolené rychlosti na komunikaci Vn. 

 

3. Úkol disertační práce 
Problematice přechodů pro chodce je v současné době věnováno několik kapitol v české 

státní normě „ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací“. Posouzení rozhledových 
parametrů se v  praxi provádí podle maximální dovolené rychlosti na komunikaci v řešeném 
úseku. V případě, že hodnota dovolené rychlosti na komunikaci je příliš vysoká a nesplňuje 
podmínky pro instalaci přechodu pro chodce, velmi často dochází k úsekovému (účelovému) 
snížení maximální dovolené rychlosti na komunikaci před a za úsekem s přechodem pro chodce. 
Takto prováděné úpravy legislativně umožní instalaci přechodu pro chodce, ale z praktického 
hlediska neovlivní řidiče tak, aby se vozidlo pohybovalo stanovenou rychlostí i při použití 
dalších bezpečnostních opatření. Situace je mnohem nepříznivější na komunikacích s vyšší 
dovolenou rychlostí (70, 80 km/h), kde řidiči projíždějící úsekem často nereagují na úsekové 
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omezení rychlosti na 50 km/h. V případě omezení rychlosti na 30 km/h je nezohledňování 
snížení rychlosti ještě více znatelné.   

Cílem disertační práce je tedy stanovení optimální „skutečné“ rychlosti, kterou lze užívat 
při navrhování přechodů pro chodce. Skutečná rychlost je v kontextu této práce reálná rychlost 
vozidla v úseku komunikace před přechodem pro chodce. Dále bude proveden výpočet brzdné 
dráhy automobilu se zohledněním podélného sklonu komunikace a klimatických podmínek 
v analyzované oblasti. V řešené problematice je nutné zohlednit další vlivy, které jsou 
popisovány v rámci samostatných kapitol. Jedná se o shrnutí jednotlivých vlivů a parametrů, 
které jsou rozhodující pro návrh přechodu pro chodce, případně místa pro přecházení. Na 
základě skutečné rychlosti lze navrhovat veškeré parametry týkající se přechodu pro chodce, 
ovšem zajištění rozhledových poměrů je v rámci této práce považováno za jeden z 
nejdůležitějších prvků. Na základě disertační práce je možné upravit podmínky pro ověření 
rozhledů chodce na přijíždějící vozidlo a řidiče vozidla na chodce v české státní normě úpravou 
uvažované rychlosti vozidel a tím i parametrů pro ověření realizovatelnosti. Lze ovšem 
doporučit vyhotovení zcela nových technických předpisů, jenž by byly věnovány pouze 
problematice návrhu nových a úpravám stávajících přechodů pro chodce. Výsledek disertační 
práce je přínosem zejména v zohlednění praktických situací na komunikacích do legislativy, 
která je využívána dopravními specialisty.  

 

4. Metodika 

Metody použité pro zpracování disertační práce lze rozdělit do následujících okruhů: 
o polní zkoušky spočívající ve vlastním měření rychlosti průjezdu vozidla v úseku přechodu 

pro chodce z důvodů zjištění reálných hodnot v různorodém prostředí, 
o popis skutečností zjištěných při polním měření a shrnutí problémových situací 

vyskytujících se na komunikaci v úsecích přechodů pro chodce,  

o výpočet celkové brzdné dráhy vozidel se zohledněním podélného sklonu komunikace 
včetně klimatických podmínek oblasti na základě matematických a fyzikálních vztahů, 

o návrh metodiky posouzení umístění přechodu pro chodce a doporučení v kontextu 
disertační práce. 

 
V rámci ověření skutečné průjezdové rychlosti vozidel v úseku přechodu pro chodce bylo 

provedeno vlastní radarové měření ve vybraných úsecích místních komunikací v obcích a 
městech v oblasti severní Moravy v České republice. Pouze v rámci porovnání byla rychlost 
vozidel změřena u dvou přechodů pro chodce ve Slovenské republice. 

 

5. VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE  
Pro potřeby disertační práce byl proveden základní výpočet délky brzdné dráhy vozidla 

na základě matematických a fyzikálních vztahů s doplněním vlastních parametrů. Nejdříve je 
nutné stanovit hodnotu celkové brzdné dráhy vozidla, která je nutná pro stanovení rozhledových 
poměrů v místech přechodu pro chodce.  
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5.1. Celková hodnota brzdné dráhy vozidla 
Celkovou brzdnou dráhu je možné vypočítat sečtením jednotlivých časových intervalů 

popsaných v samostatných kapitolách disertační práce. Velmi významnou roli při stanovení 
finální hodnoty dráhy brzdění vozidla mají klimatické podmínky posuzované oblasti, ve které 
se úsek přechodu pro chodce vyskytuje. Výpočtem bylo ověřeno, že rozdíl mezi brzdnou dráhou 
na suchém povrchu k délce brzdné dráhy na mokrém povrchu je až dvojnásobný. Na 
zledovatělém povrchu dráha nutná k zastavení vozidla dosahuje velmi vysokých hodnot 
dosahujících až deseti násobku hodnot vypočtených na suchém a mokrém povrchu. Z hlediska 
výpočtu je jednoznačně důležitým upřesňujícím faktorem určení počtu dní za jedno roční 
období, ve kterých dochází ke snížení protismykových vlastností vozovky. Z praktického 
hlediska ovšem nelze uvažovat pouze nejnepříznivější stavy povětrnostních vlivů. Dráha 
vozidla nutná k jeho zastavení nemůže dosahovat příliš vysokých hodnot, výpočty by 
z prostorových důvodů nebylo možné aplikovat v reálném prostředí. Zejména v oblastech husté 
zástavby se sklonitým terénem, například horské oblasti by na základě takto vysokých hodnot 
prakticky nebylo možné navrhnout přechod pro chodce zejména v zastavěném území. Údaje ze 
statistik byly vyňaty z publikace „Atlas podnebí Česka“ vydaného Českým 
hydrometeorologickým úřadem ve spolupráci s univerzitou Palackého v Olomouci [13]. Ke 
konstrukci map bylo využito závislosti srážkových úhrnů, respektive počtu srážkových dní na 
nadmořské výšce. Uvedené hodnoty úhrnu srážek pro danou stanici byly získány z lineární 
interpolace sestavené na základě měřených údajů ze stanic v kruhovém poli o poloměru 15 km. 
Pokud se v okolí nacházelo méně než 8 stanic, velikost tohoto okolí byla postupně zvětšována 
až do splnění podmínky minimálního počtu stanic. 

 

 
Obrázek 5 - Průměrný roční počet srážkových dní v ČR [13] 

 
Mapa průměrného počtu srážkových dní poukazuje na existenci dvou výrazně sušších 

oblastí. Jedna zasahuje z Podkrušnohoří do Polabí a středních, ale i západních a jižních Čech. 
Nejsušší oblast na Moravě zahrnuje především jižní Moravu a v širším vymezení oblast 
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moravských úvalů. Nejvyšší roční úhrny připadají do pohraničí pohoří Česka, mezi nimiž 
vyniká zejména oblast Jizerských hor a Krkonoš, ale i Šumavy, Orlických hor, Hrubého 
Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd. Pásmo vyšších srážek se táhne také od Orlických hor 
k jihozápadu [13]. Ve výpočtu budeme uvažovat pouze snížení adheze kola s povrchem 
vozovky z důvodů působení srážkové vody a částečně z důvodů náledí. Z hlediska technického 
nelze uvažovat se ztrátami adhezních vlastností vozovek vlivem poruch krytu, respektive trhlin. 
Z hlediska zajištění bezpečnosti je nutné v úseku před přechodem pro chodce zajistit 
dostatečnou kvalitu povrchu vozovky na vzdálenost rovnající se finální brzdné dráze 
automobilu.  
 

Město Celkem dnů dešťových přeháněk / rok 

Statutární město Ostrava 170 

Hlavní město Praha 163 

Statutární město Brno 150 

Tabulka 6 - Počet dnů dešťových přeháněk v Ostravě, Brně a Praze 
 

Vstupní parametry výpočtu uvedené v předchozích kapitolách je nutné přizpůsobit tak, 
aby jejich použitelnost byla co možná nejjasněji definována a odůvodněna. Z hlediska dalšího 
postupu by bylo možné rozdělit komunikace se zamezeným a s umožněným vjezdem 
nákladních vozidel (tranzitní dopravy). Dle těchto skutečností lze dále uvažovat s vypočtenými 
hodnotami zvlášť pro pneumatické a hydraulické brzdy. Je ovšem nutné konstatovat, že 
v případě zamezení vjezdu, tedy označení zákazu vjezdu vozidel nad určitou tonáž na vjezdu 
do obce nevylučuje vjezd vozidel odvozu odpadu, těžkých hasičských a jiných zásahových 
vozidel, vozidel zásobování atd. Četnost vjezdu zmíněných vozidel ovšem velice nízká, 
v případě vozidel IZS téměř zanedbatelná.  

Druhotným argumentem je také možné dodatečné povolení průjezdu tranzitní dopravy 
v úseku obce, se kterým nelze v době návrhu přechodu pro chodce uvažovat, například při 
převedení dopravy z důvodů související výstavby jiné komunikace. Silniční síť se neustále 
vyvíjí a s vývojem se mění charakter i parametry komunikací. Z hlediska výpočtu tedy 
zanedbáme možné vyloučení nákladních automobilů do oblastí, ve kterých je zakázán průjezd 
tranzitní dopravy, a hodnoty zprůměrujeme. 

 

Výsledné vstupní hodnoty dílčích drah jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
 

Rychlost [km/h] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Dráha překonaná vozidlem za dobu prodlevy 
hydraulických brzd [m] 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,0 5,6 

Dráha překonaná vozidlem za dobu prodlevy 
vzduchových brzd [m] 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 

Tabulka 7 - Délka dráhy překonaná vozidlem za dobu prodlevy brzd 
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Rychlost [km/h] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Dráha překonaná vozidlem za dobu náběhu 
hydraulických brzd [m] 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 

Dráha překonaná vozidlem za dobu náběhu 
vzduchových brzd [m] 

0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 

Tabulka 8 - Délka dráhy překonaná vozidlem po dobu náběhu brzd 
 

Rychlost [km/h] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Dráha [m] 8,9 13,3 17,8 22,2 26,7 31,1 35,6 40,0 44,4 

Tabulka 9 - Délka dráhy překonaná vozidlem do doby reakce řidiče 1,6 s 
 
Komunikace má vždy podélný sklon, který je vázaný na celkové řešení projektu. Silnice 

může vést ve stoupání, tj. hodnota podélného sklonu komunikace je kladná, anebo může vést 
v klesání, tj. hodnota podélného sklonu komunikace je záporná. Současně s podélným sklonem 
komunikace dochází ke změně délky dráhy a doby brzdění vozidla vlivem fyzikálních 
závislostí. Výpočet brzdné dráhy je možné provést dle následujících vztahů. 

 
Vzorec pro výpočet celkové dráhy pro zastavení vozidla má tvar: 
 
l = v 	 ∙ 	t + t + 	 	 + 	

	
   [14], 

kde  

lc celková dráha potřebná k zastavení vozidla [m],  
tr reakční doba řidiče [s], 
tp technická prodleva vozidla – prodleva brzdění [s], 
tn doba náběhu brzd [s], 
v0 rychlost vozidla [m.s-1], 
a brzdné zpomalení [m.s-1].  

 
Diagram 1 - Skladba brzdné dráhy vozidla [14] 
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Při jízdě do svahu platí: 

a = g	 ∙ (μ	 ∙ cos α − sin α) = g	 ∙ (μ − s), 

 
při jízdě ze svahu platí: 

a = g	 ∙ (μ	 ∙ cos α + sin α) = g	 ∙ (μ + s), 

kde 

µ součinitel přilnavosti, 
g tíhové zrychlení [m.s-1]. 
 

Z hlediska ověření reálnosti úvahy v započtení mrazových dnů je možné provést výpočet 
na základě průměrného počtu dní se sněhovou pokrývkou. Je ovšem důležité zmínit, že uvedené 
dny se sněhovou pokrývkou jednoznačně nezaručují ledovou vrstvu sněhu na vozovce. Čerstvě 
spadaný sníh v případě ustálení srážek v zimním období lze z vozovky účinně odstranit v rámci 
běžné zimní údržby na rozdíl od srážek dešťových. V případě ustálení srážek má upravená 
vozovka povrch srovnatelný s povrchem v letním období. Z tohoto hlediska bylo zvoleno 
snížení doby se sněhovou pokrývkou na poloviční hodnotu. Výška sněhové pokrývky a 
samotný její výskyt závisí především na nadmořské výšce řešeného úseku. Celkový počet dnů 
v roce lze rozdělit následovně: 
 

P = P + P +
P
2
		[dnů] 

kde 
Pc rok tj. 365 dnů, 
Pl počet suchých dnů, 
Pd počet dešťových dnů,  
Ps počet sněhových dnů. 
 
 Ze stanoveného počtu suchých, dešťových a sněhových dnů je možné upravit délku dráhy 
brzdění vozidla použitím procentuálních podílů. 
 
pc [100%] = pl + pd + ps 

kde 
pc 100% tj. 365 dnů,  
pl počet suchých dnů vyjádřený procentuálně [%], 
pd počet dešťových dnů vyjádřený procentuálně [%], 
ps počet sněhových dnů vyjádřený procentuálně [%]. 
 
Vzorec pro výpočet finální délky dráhy brzdění v rovině a sklonu je uveden níže. 
 

L = L ∙ + 	L ∙ + L 	 ∙ 	 	 [m] 

kde 
Lcl celková délka dráhy brzdění na suchém povrchu [m] 
Lcd celková délka dráhy brzdění na mokrém povrchu [m] 
Lcs celková délka dráhy brzdění na namrzlém povrchu [m] 
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Takto provedený výpočet je aplikovatelný na jakoukoliv oblast České republiky dle 
naměřených průměrných hodnot počtu suchých, mokrých a sněhových dnů. Hodnoty počtu 
dešťových dnů, nebo dnů se sněhovou pokrývkou je ovšem nutné odečíst z map uvedených 
v disertační práci s maximální přesností. Je rovněž možné provést zprůměrování hodnot pro 
jednotlivé kraje a počítat rozhledovou vzdálenost v rámci plošného území. Výsledky tedy závisí 
na oblasti, kde přechod navrhujeme nebo posuzujeme, především na nadmořské výšce.  

 

5.2. Polní zkoušky 
V rámci ověření skutečné průjezdové rychlosti vozidel v úseku přechodu pro chodce 

bylo provedeno  vlastní radarové měření ve vybraných úsecích místních komunikací v obcích 
a městech v oblasti severní Moravy v České republice. Pouze v rámci porovnání byla rychlost 
vozidel změřena u dvou přechodů pro chodce ve Slovenské republice. Místa kontrolního měření 
byla zvolena adekvátně k zajištění maximální různorodosti okolního prostředí, které svým 
charakterem působí při jízdě na řidiče. Měření bylo provedeno v zimním období na mokrém, 
suchém i namrzlém povrchu a současně při osvětlení jak slunečním světlem, tak světlem 
umělým z pouličních lamp či lamp osvětlujících nebo nasvětlujících přechody pro chodce. 
Vnímání světla je jednoznačně individuální, a to jak osobou přecházející vozovku, tak osobami 
řídícími automobil. Na obě skupiny při jízdě v noci působí mnoho světelných bodů a odlišné 
vlivy. Rychlost vozidel byla měřena okamžitá při průjezdu přechodem pro chodce v obou 
směrech jízdy při zanedbání výskytu chodců na čekací ploše, popřípadě ploše přechodu pro 
chodce, jelikož převážná část přechodů pro chodce vykazuje zakrytí čekací plochy pevnými 
překážkami. V některých případech bylo měření prováděno pouze v jednom směru dle 
aktuálních možností umístění stanoviště (úkrytu) pro měření.  

 
Obrázek 6 - Radarová pistole Bushnell Speedster II 

 
Okamžitá hodnota rychlosti byla měřena vždy před nájezdem na přechod pro chodce 

v místech, kde dochází k zahájení brzdícího manévru vozidel v případě zpozorování chodce 
chystajícího se přejít komunikaci. Při měření bylo dodržováno maximální utajení, ovšem i 
přesto v některých případech teoreticky mohlo docházet k náhlému brzdění vlivem zpozorování 
vozidla či radarové pistole (nebylo ovšem zpozorováno). Pro polní měření byla použita 
radarová pistole typu Bushnell Speedster III zapůjčená Stavební fakultou VŠB - TÚ Ostrava. 

 
Obrázek 7 - Schéma znázornění stanoviště měření 
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Parametry zařízení umožňují dostatečnou přesnost polního měření a mobilitu pro účely 
této práce. Současně byly v některých případech výsledky měření pistolí porovnány s tabulí 
oznamovacího radaru s pozitivním výsledkem shody hodnot rychlostí. Pistole je určená pro 
měření rychlostí od 10 miles / h tj. 16,1 km / h do 200 miles / h tj. 321,9 km / h. Jako standartní 
počet vozidel byla zvolena hodnota průjezdu 100 vozidel bez časového omezení, ve většině 
případů se jednalo o časový interval přibližně jedné hodiny. V případě, že se přechod pro 
chodce nachází na velmi málo dopravně zatížených komunikacích, byla hodnota počtu vozidel 
snížena na 50 vozidel, anebo počet průjezdů za 1 hodinu. Z naměřených hodnot byly vypočteny 
průměrné hodnoty rychlosti vozidel včetně V85. Z důvodů zjištění maximálně reálných hodnot 
nebyl kladen důraz na určitý časový úsek, měření bylo prováděno nahodile v časovém intervalu 
celého dne.  

Pro účely měření byly vybrány přechody pro chodce umístěné především na 
komunikacích s maximální dovolenou rychlostí 50 km/h (nejčastější použití). Dále byly 
vybrány přechody pro chodce nacházející se v úsecích s maximální dovolenou rychlostí 30 
km/h a 40 km/h. Na silnicích s upravenou rychlostí 30 km/h je tato úprava doprovázena ve 
většině případech dalšími zpomalujícími prvky, jakými jsou například zpomalovací prahy, u 
kterých vozidla zpomalují nepřiměřeně účelu této analýzy. Proto byly vybrány pouze úseky bez 
jakýchkoliv fyzicky zpomalujících úprav lišící se pouze vzhledem okolí.   

 
Graf 3 - Usmrcení chodci po měsících; ČR, 2017, porovnání s rokem 2016 [3] 

 
Statisticky je ověřeno, že nejvyšší počet nehod na přechodech pro chodce se odehrává 

v podzimním a zimním období z důvodů špatné viditelnosti a sněhové pokrývky. Ve zmíněném 
období dochází k nejčastějším kolizím chodců s automobily.   

Na základě logického úsudku je uvažována nižší rychlost a vyšší obezřetnost řidičů při 
jízdě v zimním období, ve kterém je nebezpečí náledí na vozovce reálné, a současně jsou 
podmínky viditelnosti velmi špatné. Z poměrně velké části dne se jedná o jízdu ve velmi 
tmavém až nočním prostředí. Naopak v jarním období, kdy dochází k výměně pneumatik 
automobilů lze očekávat agresivnější chování řidičů, které je ovšem doprovázeno lepšími 
podmínkami viditelnosti a technického stavu komunikace.  
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Doba měření byla tedy zvolena, jak v zimním období, tedy v měsících listopadu a 
prosinci, tak rovněž na začátku jarního období v měsíci dubnu a květnu. Z grafu 3 je patrné, že 
v letních měsících je nehodovost na přechodech pro chodce velmi malá v porovnání s dalším 
obdobím průběhu roku, ovšem z hlediska výzkumu mohou být porovnané hodnoty naměřených 
průměrných rychlostí vozidel v takto rozdílných podmínkách vypovídající. Hodnoty 
nehodovosti jsou po celý rok, kromě zimního období téměř konstantní a prudce vzrůstají 
v měsíci říjnu. Vyšší počty usmrcených chodců na přechodech pro chodce jsou pak znatelné na 
konci roku. I přesto, že v těchto měsících lze očekávat nižší průjezdní rychlost vozidel, je dle 
statických hodnot vyšší počet usmrcených osob na přechodech pro chodce. Naopak v letním 
období lze očekávat vzhledem ke klimatickým podmínkám vyšší rychlost vozidel, přičemž 
počet usmrcených osob na přechodech pro chodce je nižší.  

 

 
Graf 4 - Usmrcení chodci podle denní a noční doby; 2013 - 2017 [3] 

 
Z grafu 4 vyplývá, že počet usmrcených osob je vyšší při špatné viditelnosti na 

komunikaci, tedy v noční době. Noční dobou lze hodnotit podmínky viditelnosti v zimním 
období již od sedmnácté hodiny odpolední, po západu slunce. V tomto čase se dá očekávat 
rušný provoz jak pěších, tak automobilů na silnici. Lidé se v tuto dobu vracejí ze zaměstnání, 
nakupují a tráví volný čas společenským životem. V jarních a letních měsících je slunce ve výše 
uvedené době stále nad obzorem, ovšem intenzita pohybu chodců je vyšší z důvodů 
příznivějších klimatických podmínek. Měření bylo prováděno především v třetím největším 
městě v České republice Ostrava, na předem vytipovaných přechodech pro chodce a v obcích 
nacházejících se rovněž v severomoravském kraji.  

Pro účely zpracování disertační práce byly vybrány následující přechody pro chodce: 

 Statutární město Ostrava, 

o ulice Opavská, Ostrava - městská část Poruba, 

o ulice Průběžná, Ostrava – městská část Poruba, 

o ulice Martinovská, Ostrava – městská část Poruba, 

o ulice Železárenská, Ostrava – městská část Mariánské hory a Hulváky, 

o ulice U Hrůbků, Ostrava – městská část Zábřeh, 
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o ulice Fričova, Ostrava – městská část Nová ves, 

 Obec Lhota (Háj ve Slezsku), 

 Obec Krásné Loučky, 

 Obec Josefovice (Hrabyně), 

 Obec Vřesina u Bílovce, 

 Město Kravaře, 

 Obec Smolkov (Háj ve Slezsku). 

 

5.3. Závěry z radarových měření 
Průzkumným měřením nebyly zjištěny znatelné závislosti mezi vzhledem okolního 

prostředí silnice v úseku před přechodem pro chodce a rychlostí vozidel projíždějících úsekem. 
Na rychlost průjezdu má velmi pozitivní vliv vyšší intenzita vozidel, jízda v kolonách tvoří 
přirozenou bariéru. Překvapivě ani na jednom přechodu pro chodce nebyly zjištěny anomálie 
rychlosti naprosto se vzdalujících ostatním měřeným úsekům, vyjma přechodu pro chodce 
v obci Josefovice (Hrabyně).  

Znatelné ovlivnění rychlosti nebylo zjištěno. Rychlost pohybujících se vozidel byla 
sezdána velmi podobná, ať se jednalo o úsek v centru města, na jeho okraji anebo na průtahu 
obcí v rovném úseku. Nejnepříznivější případ byl měřen v úseku za světelně řízenou 
křižovatkou. Řidiči jedoucí po silnici na zelený signál kontinuálně zrychlují za hranici 
maximální dovolené rychlosti na komunikaci bez ohledu na přehlednost úseku.   

Nejnižší naměřená hodnota průměrné rychlosti byla zjištěna ve městě Kravaře na ulici 
Opavské. Jedná se o velmi zatíženou silnici I/56, na které byla v rámci celostátního sčítání 
dopravy v roce 2016 změřena intenzita dopravy 10 179 voz/24h [15]. Měření probíhalo při 
velmi špatných povětrnostních podmínkách na mokré a zledovatělé vozovce. Hodnota 
průměrné rychlosti na komunikaci je v zimním období i přesto pouze 5,5 km/h pod hodnotou 
maximální povolené rychlosti v tomto úseku.  

Velmi vysoká hodnota průměrné rychlosti vozidel byla zjištěna v obci Josefovice 
(Hrabyně). Průměrná rychlost zde byla změřena v hodnotě 68 km/h při V85 v hodnotě 67 km/h. 
Druhá nejvyšší průměrná hodnota naměřené rychlosti byla zjištěna v hodnotě 64 km/h na ulici 
Opavská ve městě Ostrava na velmi zatížené silnici II/479 s intenzitou provozu 16 557 voz/24 
h v pracovním dni [15]. Měření probíhalo rovněž v pracovním dni v 17:00 hod odpoledne. 
V úseku i přes maximální povolenou rychlost 50 km/h byla naměřena hodnota o 14 km/h vyšší. 
Nejvyšší rychlost projíždějícího vozidla byla naměřena v obci Josefovice (Hrabyně) v hodnotě 
103 km/h.  

V rámci srovnání chování řidičů bylo experimentálně provedeno měření okamžité 
rychlosti v místech přechodu pro chodce ve Slovenské republice. Radarové měření bylo 
provedeno v obci Konská na ulici Hlavná a Rajeckých Teplicích na silnici I/49. Průměrná 
rychlost v těchto úsecích byla naměřena velmi vysoká a to 62,2 km/h a 64,7 km/h. Rychlost V85 
činí v Rajeckých Teplicích 69 km/h a v obci Konská 68 km/h. 
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město, obec 

zima 2017 jaro 2018 Ø 

zima 

[km/h] 

V85 

zima 

[km/h] 

Ø jaro 

[km/h] 

V85 

jaro 

[km/h] 

Ø 

[km/h] 

V85 

[km/h] Ø V85 Ø V85 Ø V85 Ø V85 

Ostrava, městská část Poruba, 
ulice Opavská 62 70 64 76 56 62 57 64 63 73 57 63 60 68 

Ostrava, městská část Poruba, 
ulice Průběžná 

53 59 51 54 55 62 54 60 52 57 54 61 53 59 

58 66             58 66     58 66 

Ostrava, městská část Mariánské 
Hory a Hulváky,  
ulice Železárenská 

55 63 54 60 56 63 55 62 54 61 56 63 55 62 

Ostrava, městská část Poruba, 
ulice Martinovská 62 73     57 65 57 65 62 73 57 65 59 69 

Ostrava, městská část Zábřeh, 
ulice U Hrůbků 57 62 57 63 57 64 56 64 57 62 57 64 57 63 

Krásné Loučky, silnice I/57 56 65 56 67         56 66     56 66 

Smolkov (Háj ve Slezsku), ulice 
Vančurova 53 59 59 68 57 64 54 60 56 64 56 62 56 63 

Josefovice (Hrabyně),  
silnice I/11         71 65 66 69     68 67 68 67 

Lhota (Háj ve Slezsku),  
ulice Opavská 56 64 56 62 57 66 55 63 56 63 56 65 56 64 

Kravaře, ulice Opavská 45 51 44 50 54 58 52 57 45 50 53 58 49 54 

Ostrava, Nová Ves (40km/h), 
ulice Fričova         52 61 50 58     51 59 51 59 

Vřesina u Bílovce (30km/h), 
ulice Mešnická         42 45 34 40     38 43 38 43 

Celková průměrná rychlost 
pro 50 km/h 56 63 55 62 58 63 56 63 56 63 58 63 57 64 

Celková průměrná rychlost 
pro 40 km/h         52 61 50 58     51 59 51 59 

Celková průměrná rychlost 
pro 30 km/h         42 45 34 40     38 43 38 43 

Tabulka 10 - Souhrn průměrných rychlostí v úsecích měřených přechodů pro chodce 

 

Průměrná rychlost ze všech provedených měření byla v úsecích s maximální dovolenou 
rychlostí v obci 50 km/h zjištěna v hodnotě 57 km/h, pro maximální dovolenou rychlost v obci 
40 km/h v hodnotě 51 km/h a pro maximální dovolenou rychlost 30 km/h v hodnotě 38 km/h. 
Rozdíl mezi těmito dvěma rychlostmi lze znázornit v pomocí výpočtu brzdné dráhy 
v jednotlivých podmínkách stavu vozovky. Hodnota rychlosti V85 z měření vychází 
v hodnotách 64 km/h pro 50 km/h limit, 59 km/h pro 40 km/h limit a 43 km/h pro 30 km/h limit. 
V následující tabulce jsou uvedeny procentuálně vyjádřené počty vozidel přesahujících 
hodnotu maximální dovolené rychlosti na komunikaci. V drtivé většině úseků bylo zjištěno 
překračování povolené rychlosti u více než 75% projíždějících vozidel.  
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město, obec ulice, část obce 

Počet měřených vozidel Počet vozidel 
překračujících 

maximálná 
dovolenou 
rychlost na 
komunikaci 

[%] 

< 50 km/h = 50 km/h > 50 km/h 

Ostrava, městská část Poruba Opavská 44 14 342 85,5 

Ostrava, městská část Poruba Průběžná (východ) 142 48 357 65,3 

Ostrava, městská část Poruba Průběžná (západ) 9 4 87 87,0 

Ostrava, městská část 
Mariánské Hory a  Hulváky Železárenská 77 39 351 75,2 

Ostrava, městská část Poruba Martinovská 34 18 351 87,1 

Ostrava, městská část Zábřeh U Hrůbků 58 40 465 82,6 

Krásné Loučky sil. I/57 30 23 167 75,9 

Smolkov (Háj ve Slezsku) Vančurova 37 33 240 77,4 

Josefovice (Hrabyně) sil. I/11 2 2 45 91,8 

Lhota (Háj ve Slezsku) Opavská 46 27 245 77,0 

Kravaře Opavská 239 57 274 48,1 

 < 40 km/h = 40 km/h > 40 km/h  

Ostrava, Nová Ves (40 km/h) Fričova 13 6 208 91,6 

 < 30 km/h = 30 km/h > 30 km/h  

Vřesina u Bílovce (30 km/h) Mešnická 12 7 201 91,4 

Tabulka 11 – Procentuální vyjádření překračování maximální dovolené rychlosti v měřených 
úsecích přechodů pro chodce 

 
Pro průměrnou rychlost stanovenou polním měřením je délka dráhy brzdění 

automobilu o minimálně dvě vozidla v řadě vyšší, než u rychlosti maximální dovolené v obci. 
Na základě změřených hodnot bylo provedeno vyhodnocení rychlostí, které je shrnuto 
v následující tabulce. 

 
Maximální dovolená 

rychlost na komunikaci 
Průměrná rychlost 

vozidel (Vprům) 
Rychlost 85% vozidel 

(V85) 
Zvolená skutečná 

rychlost 

30 km/h 38 km/h 43 km/h 40 km/h 

40 km/h 51 km/h 59 km/h 55 km/h 

50 km/h 57 km/h 64 km/h 60 km/h 

Tabulka 12 – Skutečná rychlost pro posouzení rozhledových poměrů na přechodech pro 
chodce 

 

Analýzou rychlostí před přechody pro chodce bylo zjištěno, že řidiči v případě omezení 
rychlosti na 40 km/h nedbají omezení a z průběžné rychlosti 50 km/h v úseku se sníženou 
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rychlostí nesnižují rychlost automobilu. V případě měřeného přechodu pro chodce omezení 
rychlosti na řidiče nemá vliv.  V případě omezení rychlosti na 30 km/h jsou řidiči již rozvážnější 
a je znatelné snížení rychlosti pod 50 km/h. Na komunikaci s maximální dovolenou rychlostí 
50 km/h byla naměřena průměrná rychlost přibližně 60km/h.    

 

6. VYHODNOCENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
6.1. Návrh přechodu pro chodce  

Z hlediska posouzení není nutné uvažovat svislé dopravní značení u přechodu pro chodce, 
případně místa pro přecházení. Svislé dopravní značení může být zakryto pevnými objekty nebo 
zastíněno a u většiny míst pro přecházení není svislé značení vůbec instalováno. Vodorovné 
dopravní značení se nachází na vozovce a je tudíž vhodné posuzovat rozhled na nulovou výšku 
překážky. Předpokladem je pravidelná údržba vodorovného dopravního značení tak, aby bylo 
vždy postřehnutelné. Problém může nastat v zimním období, kdy může docházet k zakrytí 
značení sněhovou či zledovatělou vrstvou. V těchto případech je ovšem předpokládána vyšší 
pozornost jak chodců přecházejících vozovku, tak vozidel jedoucích po zledovatělém povrchu. 
Dále je nutné věnovat pozornost stavu okolí, zejména výskytu stínu na komunikaci při jasném 
počasí a kontrastních světelných podmínkách.   

 

6.1.1. Doporučení pro posouzení stávajícího stavu terénu 
Z hlediska vyhodnocení vhodnosti umístění přechodu pro chodce ať stávajícího, nebo 

nově navrhovaného je v první fázi nutné provést kompletní rekognoskaci terénu včetně 
vyhodnocení rizik. Jelikož je brzdná dráha vozidla závislá na podélném sklonu komunikace je 
nutné zjistit jeho hodnotu provedením geodetického zaměření polohopisu a výškopisu a to 
nejlépe 100 m před a 100 m za přechodem pro chodce včetně zmapování přilehlého terénu. 
V zastavěném území je vhodné provést zaměření po oplocení, tedy na šířku uličního prostoru 
včetně uvedení jednotlivých pevných překážek nacházejících se podél komunikace, které by 
mohly bránit rozhledu řidiče vozidla blížícího se k řešenému přechodu pro chodce. 
Charakteristika překážek je uvedena v ČSN 736110. V blízkosti přechodu pro chodce se nesmí 
vyskytovat překážky, kterými jsou zejména stromy, ať již vzrostlé, anebo nově vysazené. I když 
se v době instalace přechodu pro chodce podél komunikace nevyskytuje vzrostlá zeleň a vše 
splňuje podmínky příslušné české státní normy (například vysazené stromy mají šířku do 
15cm), postupem času odrostou a kmen se rozšíří. Za takovouto překážkou se snadno schová 
dítě, které vyčkává k přejití vozovky a zároveň koruna stromu vrhá stín znemožňující rozhled 
na čekací plochu, anebo samotné těleso přechodu pro chodce. Při analýze přechodů pro chodce 
byly tyto nedostatky shledány u několika úseků, například na přechodu pro chodce na ulici 
Železárenská ve městě Ostrava, nebo na ulici Vančurova v obci Smolkov (Háj ve Slezsku).  

Často zanedbávanými překážkami jsou zaparkované automobily na podélných 
parkovacích stáních, které mohou mít výšku i více než dva metry. Tato výška je dostatečná 
k zamezení rozhledu i na dospělou osobu. Na základě geodetických podkladů lze odečíst 
jednotlivé výšky a vzdálenosti nutné pro výpočet podélného sklonu stávající komunikace. 
Podélný sklon má velmi vysoký vliv na délku brzdné dráhy automobilu a v městském prostředí 
nejsou vyšší sklony neobvyklé. Podmínky v každém řešeném úseku se neustále mění v průběhu 
celého dne i noci. Ve dne i v noci se mění osvětlení včetně intenzity dopravy a pěšího provozu. 
V noci se v úseku může vyskytovat hodně světlených bodů, které mohou postupně zhasínat či 
zapínat. Ke kolizi je ovšem dostatečný zlomek sekundy.  
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6.1.2. Doporučení pro určení brzdné dráhy vozidla  

Je důležité, v jaké oblasti se posuzovaný přechod pro chodce nachází. Dle mapy 
klimatických podmínek jsou v každé části české republiky rozdílné podmínky podnebí. 
Intenzita deště, nebo sněhových pokrývek má velký význam při výpočtu celkové brzdné dráhy 
automobilu. V rámci výpočtu je nutné dle lokality na mapách intenzity deště a sněhové 
pokrývky odečíst množství srážkových dnů a odvodit tak i počet suchých dnů. Na brzdnou 
dráhu mají vliv jak adhezní vlastnosti pneumatik, tak drsnost povrchu vozovky a její technický 
stav. Vlivem poruch dochází ke ztrátě stability jedoucího vozidla a prodlužování brzdné dráhy 
automobilu. Tento vliv nelze zohlednit ve výpočtu, jelikož v době posuzování přechodu pro 
chodce může správce povrch komunikace opravit a podmínky se operativně změní. Na vozovce 
se také může nacházet neočekávaný materiál například ze zbytků štěrkových posypů po zimním 
období, který je v rámci údržby silnice rovněž odstraňován. Je ovšem vhodné provedení 
protismykových úprav v úseku před přechodem pro chodce a vylepšit tak hodnotu koeficientu 
tření pojížděného krytu vozovky.  

Provedení protismykových úprav musí být ovšem pečlivě zváženo a schváleno Policií ČR 
při zohlednění rizik, například pádu motocyklistů na zdrsněný povrch. Z analýzy pohybu tělesa 
v rovině a na nakloněné rovině lze jednoznačně odvodit, že brzdná dráha vozidla je značně 
ovlivněna podélným sklonem úseku, na kterém má být přechod pro chodce navrhován, anebo 
posuzován. Rozhledová vzdálenost má rozdílné hodnoty i v rámci jedné části města. 
V horských oblastech jsou zcela jiné klimatické podmínky, než v nížinných oblastech. Délka 
brzdné dráhy automobilu má zcela jinou hodnotu na mokrém, suchém nebo zasněženém 
pojížděném povrchu. V řešené oblasti nemusí projíždět tranzitní doprava, může se jednat pouze 
o občasný pojezd nákladních automobilů v rámci údržby města, zásahových vozidel anebo 
vozidel odvozu odpadu. Může se jednat o dočasnou objízdnou trasu z důvodů výstavby jiné 
komunikace. Pro účely disertační práce byly hodnoty pro nákladní i osobní vozidla 
zprůměrovány. Nelze totiž zcela zamezit vjezdu nákladním vozidlům do obcí a měst České 
republiky. Vždy je nutné umožnit příjezd vozidlům IZS, nákladním vozidlům zásobování 
jednotlivých provozoven a průmyslových podniků. V neposlední řadě musí být jednotlivé ulice 
vždy dostupné vozidlům odvozu odpadů.  

 

6.2. Vyhodnocení výsledků polního měření 
V rámci polního měření bylo provedeno zjištění průjezdné rychlosti celkem u 4290 

vozidel. Z výsledků polního měření rychlostí vozidel mobilní radarovou pistolí bylo zjištěno, 
že rychlost automobilů při měřeních nebyla ovlivněna stavem okolí komunikace. Na 
komunikacích s přechodem pro chodce situovaném v přehledném úseku byla naměřena 
průměrná rychlost vozidel ve stejných ba i nižších hodnotách, než na úsecích silnic 
s psychologicky působícími vlivy podél komunikace.  

Na rychlost vozidel při měření neměl vliv radar oznamující hodnotu okamžité rychlosti 
vozidla. Zejména v obcích, v nichž řidiči projíždějí úsekem často a znají místní podmínky, 
nemá tento typ opatření v podstatě věci účinek. Rovněž nebylo shledáno ovlivnění řidičů 
přilehlou zástavbou a vysazenými stromy. Na velmi špatně přehledných úsecích byla 
překvapivě shledána vysoká hodnota průměrné rychlosti projíždějících vozidel, která se 
pohybovala v hodnotách o 5 – 20 % vyšších, než je maximální rychlost dovolená na 
komunikaci. Řidiči v obci jednoznačně nedodržují zákoně stanovenou mez limitu maximální 
dovolené rychlosti. Lze tedy konstatovat, že při návrhu přechodu pro chodce je nutné uvažovat 
s navýšením rychlosti a to zavedením rychlosti skutečné.  
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Na základě měření, následného vyhodnocení a konzultace s policií ČR je navržena 
rychlost skutečná, viz tabulka 12. Pro názornost je pro tři největší města v České republice 
uvedena délka celkové brzdné dráhy vozidla pro různé podélné sklony komunikace v tabulce 
15. Rozdíly mezi dovolenou rychlostí na komunikaci a rychlostí skutečnou jsou znatelné, 
nejedná se o zanedbatelné hodnoty délek pro zastavení a měly by být při návrzích přechodů pro 
chodce na komunikacích v obcích a městech vždy zohledňovány. Z tabulek jsou zřejmé rozdíly 
ve vypočtených brzdných drahách pro jednotlivá uvažovaná města. Rozdíly nejsou markantní, 
ale mohou být významné zejména u vyšších hodnot podélných sklonů posuzované komunikace.  

 

Tabulka 13 – Tabulka délek rozhledu ve městech Praha, Brno, Ostrava, rychlost 50 km/h 

Podélný sklon 
komunikace [%] 

Rychlost vozidel 50 km/h 

Praha Brno Ostrava 

-15 75 79 81 
-14 70 74 76 
-13 67 70 72 
-12 65 67 69 
-11 63 65 66 
-10 61 63 64 
-9 60 62 63 
-8 59 60 61 
-7 58 59 60 
-6 57 58 59 
-5 56 57 58 
-4 55 56 57 
-3 54 55 56 
-2 54 55 55 
-1 53 54 55 
0 53 53 54 
1 52 53 53 
2 52 52 53 
3 51 52 52 
4 51 51 52 
5 50 51 51 
6 50 51 51 
7 50 50 51 
8 49 50 50 
9 49 49 50 
10 49 49 50 
11 48 49 49 
12 48 49 49 
13 48 48 49 
14 48 48 48 
15 47 48 48 
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Ve srovnání s českými normovými požadavky vycházejícími z ČSN 73 6110 jsou 
hodnoty délek rozhledu pro zastavení odlišné v závislosti na podélném sklonu komunikace a 
klimatických podmínkách oblasti. Současné legislativní předpisy pro ověření přechodu pro 
chodce uvažují pro rychlost 50 km/h rozhled pro zastavení v délce 35 m, přičemž hodnoty 
uvedené v tabulce 13 se pro podélný sklon od -15 % do +15 % komunikace pohybují kolem 47 
– 81 m. Při porovnání se vzdáleností uvedené například v podrobné analýze nehod v Bruselu 
[12], ve které je doporučená délka rozhledu na čekací plochu přechodu pro chodce v hodnotě 
100 m v místech maximální dovolené rychlosti 50 km/h se v porovnání s ČSN 73 6110 
nacházíme v poloviční hodnotě (rozhled na čekací plochu přechodu pro chodce). Je zřejmé, že 
současně uvedenou délku rozhledu jak pro zastavení, tak na čekací plochu přechodu pro chodce 
v českých předpisech je jednoznačně nutné upravit.  

 

7. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP 
 Součástí disertační práce bylo ověření chování řidičů při průjezdu úseky s přechody pro 
chodce. V rámci praktického posouzení byly prověřeny přechody pro chodce 
v Moravskoslezském kraji s následným vyhodnocením průměrných průjezdových rychlostí 
Vprům a rychlostí V85 polním měřením radarovou pistolí. Chování řidičů může být rozdílné 
v jiných krajích České republiky, ovšem není předpokládáno. Chování řidičů je vázáno na 
morální cítění na území celého státu, nikoliv jeho části.  
 Hodnoty skutečných rychlostí byly vyhodnocením výsledků zjištěny o 10 – 15 km/h 
vyšší, než hodnoty maximálních dovolených rychlostí na komunikaci. Z těchto důvodů je 
vhodné upravit hodnoty délek rozhledových polí na přechodech pro chodce, která jsou v rámci 
České republiky řešena v normě pro projektování místních komunikací ČSN 73 6110. Morální 
cítění řidičů je v každé zemi odlišné, tudíž pro aplikaci v jiných státech je nutné provedení 
podobné analýzy s následným přizpůsobením parametrů. V rámci polních měření byla rychlost 
na komunikaci zjišťována například ve Slovenské republice (2 měření v zimním období) se 
zjištěním vyšší průměrné průjezdové rychlosti na komunikaci než v České republice v místech 
přechodů pro chodce a to v hodnotě jednoznačně převyšující hodnotu 60 km/h  s V85 v hodnotě 
bezmála 70 km/h.  
 Na základě výsledků disertační práce lze doporučit aplikaci skutečné rychlosti pro 
posouzení rozhledových poměrů na přechodech pro chodce a místech pro přecházení.  Protože 
v průběhu sbírání dat a zpracovávání disertační práce bylo nalezeno mnoho nových poznatků 
souvisejících zejména s chováním řidičů vozidel, bylo by velmi vhodné vytvořit nové technické 
předpisy, které by řešily praktické situace i z hlediska v minulosti realizovaných úprav a 
zohledňovaly i psychologické chování řidiče. Ne ve všech případech se přechody pro chodce 
nachází v místech úprav realizovaných dle současných platných předpisů. Použitím skutečné 
rychlosti vozidel na komunikaci by byly v úvahu vzaty reálné průjezdné rychlosti vozidel na 
základě praktických měření.  Zcela nejvhodnějším řešením je při návrhu postupovat 
individuálně a v místech posuzovaného přechodu pro chodce provést kontrolní měření radarem 
pro přesnější návrh úseku. V případě, že se jedná o návrh zcela nového přechodu pro chodce na 
komunikaci v úseku, ve kterém v současné době není, lze využít stanovené hodnoty skutečných 
rychlostí. Jelikož bylo při polních zkouškách zjištěno postupné zrychlování vozidel na výjezdu 
z křižovatkových úseků, lze pro správný návrh umístění přechodů pro chodce dále studovat 
například jejich polohu od napojení křižovatkové větve a nalézt tak optimální rozmezí 
vzdálenosti pro maximálně bezpečný návrh přechodu pro chodce. Obdobná situace nastává u 
začátku (konce) obce. V těchto místech rovněž dochází ke zrychlování vozidel na výjezdu 
z obce a naopak postupnému zpomalování vozidel na vjezdu. Zde vzniká rovněž prostor pro 
další studium optimální vzdálenosti přechodu pro chodce od začátku či konce obce.  
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8. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS FOR FUTURE 
RESEARCH 
Part of the dissertation was to verify the behavior of the drivers when crossing the section 

with pedestrian crossings. As part of the practical assessment, pedestrian crossings in the 
Moravian-Silesian Region were evaluated, followed by the evaluation of the average transit 
speeds at Vprs and V85 by field radar guns. Drivers' behavior may be different in other regions 
of the Czech Republic, but it is not assumed. Behavior of drivers is tied to moral sentiment in 
the territory of the whole state, not its part. Actual velocity values were 10 to 15 km / h higher 
than the maximum permissible speeds for communication by evaluating the results. For these 
reasons, it is advisable to adjust the values of the observation field lengths at pedestrian 
crossings, which are within the scope of the ČSN 73 6110 standard for local road design. The 
moral sensation of drivers is different in each country, so for the implementation in other states, 
similar analysis with subsequent adjustment of parameters. Within the field measurements, the 
speed of communication was detected, for example, in the Slovak Republic (2 measurements 
in the winter), with a higher average speed on communication than in the Czech Republic at 
pedestrian crossings at a value clearly exceeding 60 km / h in V85 the value of almost 70 km / 
h. On the basis of the results of the dissertation, it is recommended to apply the actual speed for 
assessment of the viewing conditions at the pedestrian crossings and the crossing points. Due 
to the fact that many new knowledge related to the behavior of vehicle drivers was found during 
the data collection and processing of the dissertation, it would be very useful to create new 
technical regulations that would address the practical situations and the modifications made in 
the past and also take into account the psychological behavior of the driver. Not in all cases, 
pedestrian crossings are located in places where the modifications are made in accordance with 
current regulations. Using actual vehicle speeds for communication would take into account 
real vehicle speeds on the basis of practical measurements. The most appropriate solution is to 
proceed individually when designing and in the places of the pedestrian crossing under 
consideration to carry out a radar measurement for a more precise design of the section. In the 
case of a proposal for a completely new pedestrian crossing for communication in a section 
where it is not present, the actual speed values can be used. 

Since the field tests have shown gradual acceleration of the vehicles at the junction 
from the junction sections, it is possible to study, for example, the location of the crossovers 
for the correct design of the pedestrian crossings, from the intersection of the intersection 
branch to find the optimum distance range for the maximum safe pedestrian crossing. A similar 
situation occurs at the beginning (end) of the village. In these places, there is also an 
acceleration of vehicles at the exit from the village and the gradual deceleration of vehicles at 
the entrance. There is also room for further study of the optimum pedestrian crossing distance 
from the beginning or the end of the village. 
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