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bezpečnostního managementu, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2010. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Veselý. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá prostředky, které ovlivňují bezpečnost silničního provozu. 

V práci jsou jednotlivé prostředky a jejich parametry popsány. Dále je navrženo optimální 

použití těchto prostředků a jejich kombinace pro dosažení maximální bezpečnosti silničního 

provozu. 
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1 Úvod 

 

Silniční doprava je nejoblíbenějším a nejvyužívanějším typem dopravy. Na úkor toho 

je v silniční dopravě také nejvíce dopravních nehod, při nichž každoročně v České republice 

zahynou stovky lidí. Hustota silničního provozu neustále roste a tím se také zvyšují nároky 

na bezpečnost.  Ta je ovlivněna nejen přibývajícími a modernizujícími se technickými 

prostředky, ale také ve značné míře pozorností účastníků silničního provozu.  

Evropský parlament v červnu 2008 schválil návrh směrnice, která si dává za cíl do 

roku 2010 snížit na polovinu, vůči roku 2001, počet smrtelných dopravních nehod. Tohoto 

cíle se dá dosáhnout kombinací bezpečnostních opatření. Zavádí se moderní bezpečnostní 

prvky do výbavy vozidel, zvyšuje se bezpečnost chodců, cyklistů a dalších takto lehce 

zranitelných účastníků silničního provozu, zvyšuje se bezpečnost silniční infrastruktury. 

Navyšují se i sankce za dopravní přestupky a více se dbá na jejich vymáhání.  

V této bakalářské práci nejdříve uvedu právní rámec týkající se bezpečnosti silničního 

provozu, dále pak nejčastější příčiny dopravních nehod na pozemních komunikacích a jejich 

následky. V další části popíšu technické prostředky pro ovlivnění bezpečnosti v silniční 

dopravě, jejich výhody a nevýhody. Na závěr této práce navrhnu optimální řešení použití 

těchto technických prostředků jejich vzájemnou kombinací. 

 

2 Definice a pojmy 

 

Vysvětlení některých pojmů použitých v této práci, pro lepší přehled a srozumitelnost 

kapitol, ve kterých jsou pojmy uváděny. 

 

Alkoholické nápoje jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 

0,75 objemového procenta alkoholu, 

 

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo 

srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení 

nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla 

v pohybu, 
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Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, invalidní vozík nebo ruční 

vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových 

bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, 

motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,  

 

Motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, 

 

Návykové látky kromě alkoholu jsou omamné látky, psychotropní látky a ostatní chemické 

látky, jejichž užívání může vyvolat závislost osob na nich, poškozuje zdraví a vede k jiné 

toxikomanii než alkoholismu, 

 

Nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například 

jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, 

 

Obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen 

příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují, 

 

Přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, 

vyznačené příslušnou dopravní značkou, 

 

Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové 

vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, 

 

Silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, zvířat a věcí vozidly, 

jakož i přemisťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a 

veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu, 

 

Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně 

zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, 

například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu, 
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Účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní 

provozu na pozemních komunikacích,  

 

Železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, 

popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní 

značkou. [3, 4, 5] 

 

3 Právní rámec bezpečnosti silničního provozu 

 

V této kapitole uvedu právní úpravu silničního provozu v České republice a 

mezinárodní úmluvy k silniční dopravě. 

 

3.1 Právní úprava silničního provozu v České republice 

 

Výběr českých právních norem vztahujících se k silničnímu provozu, jeho 

bezpečnosti a plynulosti. Právní předpisy udávající povinnosti účastníkům silničního provozu 

a udávající další podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského 

potvrzení osvědčující zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového 

vozidla připoutat bezpečnostním pásem. 

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. 

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod 
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Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterou se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena 

zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněných zvláštním výstražným světlem 

modré barvy. 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. o získání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 478/2001. 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. 

Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných 

věcí (ADR) a její přílohy A a B.  

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů. 

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb., vyhlášky 

č. 368/2002 Sb. a vyhlášky č. 98/2003 Sb. a vyhlášky 401/2003 Sb. a vyhlášky 291/2004 Sb. 

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 

vyhlášky MD č. 99/2003 Sb. 

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. 

Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 122/1979 Sb., č. 

74/1981 Sb. a č. 106/1984 Sb. 

Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční 

dopravě (AETR) ve znění vyhlášky MZV č. 82/1984 Sb. a sdělení č. 80/1994 Sb. 

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

 

3.1.1 Nový trestní zákoník 

 

Dne 1. ledna vstoupil v platnost zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Tento zákon 

zpřísňuje tresty za závažné a úmyslné trestné činy, mezi které již ale nepatří trestný čin řízení 

motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Takové jednání je nyní posuzováno jako 
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přestupek s pokutou 25 000 až 50 000 korun, zákazem řízení motorových vozidel na 1ža 2 

roky a odebráním 7 bodů.  

K problematice silničního provozu se vztahují následující ustanovení nového trestního 

zákoníku:  

 

§122 Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví 

§ 143 Usmrcení z nedbalosti 

§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 

§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti 

§ 150 Neposkytnutí pomoci 

§ 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti 

§ 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky 

§ 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 

§ 277 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti  

§ 337 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

 

3.2 Mezinárodní právní úprava silničního provozu 

 

Vláda České republiky má sjednáno mnoho dvoustranných dohod o mezinárodní 

silniční přepravě cestujících a zboží se státy Evropské unie i se státy mimo unii. Krom těchto 

dohod jsou sjednány i dohody mnohostranné. 

Ve Vídni dne 8. listopadu 1968 byla podepsána Úmluva o silničním provozu, která 

začala platit dne 21. května 1977 a Protokol o silničních značkách a signálech s platností od 

6. června 1978. V ČR obě dohody vešly v platnost dne 1. ledna 1993. 

V Ženevě dne 1. května 1971 byla podepsána Evropská dohoda doplňující Úmluvu o 

silničním provozu, s platností 7. června 1979 a Evropská dohoda doplňující Úmluvu o 

silničních značkách a signálech, s platností od 3. srpna 1979, obě dohody nabily platnosti 

v ČR dne 1. ledna 1993. 
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V Ženevě dne 1. března 1973 byl podepsán Protokol o silničních označeních 

k Evropské dohodě doplňující Úmluvu o silničních značkách a signálech, platný od 25. 

dubna 1985, platný pro ČR od 1. ledna 1993. 

V Ženevě dne 15. listopadu 1975 byla podepsána Evropská dohoda o hlavních 

silnicích s mezinárodním provozem (AGR), platná od 15. března 1983, platná pro ČR od 1. 

ledna 1993. 

V Ženevě dne 1. července 1970 byla podepsána Evropská dohoda o práci osádek 

vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění změn a doplňků z roku 1983 a 

doplňku č. 2 z roku 1991, platná od 5. ledna 1976, platná pro ČR od 1. ledna 1993. 

V Ženevě 1. března 1973 byla podepsána Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní 

silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR), platná od 12. dubna 1994. 

V Ženevě dne 20. března 1958 byla podepsána Dohoda o přijetí jednotných 

technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat anebo 

užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených 

na základě těchto pravidel, platná od 20. června 1959, platná pro ČR od 1. ledna 1993. 

V Ženevě dne 30. září 1957 byla podepsána Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (ADR), platná od 20. ledna 1968, přílohy vstoupily v platnost 

dne 29. července 1968 a v ČR začala dohoda platit dne 1. ledna 1993. 

 

4 Druhy dopravy 

 

Hustá silniční síť v České republice umožňuje řidičům dostat se kdykoli na kterékoli 

místo, zároveň je to nejrychlejší způsob dopravy při překonávání krátkých vzdáleností. 

Silniční doprava je nejrozšířenějším způsobem dopravy pro přepravu osob nebo nákladu. 

V porovnání se železniční či leteckou dopravou však nepatří k nejbezpečnějším.  

Za bezpečnější lze považovat přepravu osob nebo nákladu po železnici. Železniční 

přeprava je často využívaná především pro překonávání středních a delších vzdáleností, 

přičemž je bezpečnější a v rychlosti přepravy na delší vzdálenosti srovnatelná se silniční 

dopravou.  
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Posledním druhem dopravy, pomineme-li lodní dopravu, je letecká doprava. Ta je 

také velmi oblíbená pro svou bezpečnost, spolehlivost a rychlost při překonávání dlouhých 

vzdáleností. Využívá se především pro mezinárodní přepravu osob nebo nákladu.  

 

5 Bezpečnost v silničním provozu 

 

Silniční provoz a jeho bezpečnost se týká nás všech. Proto by se měli na zvyšování 

bezpečnosti podílet určitou měrou všichni občané. I přes dosavadní snahy jsou ale statistiky 

děsivé. V Evropské unii, se ročně stane 1,3 milionu dopravních nehod, při kterých zemře 

43000 účastníků silničního provozu a 1,7 milionu jich je zraněno. Jako hlavní příčiny nehod 

se smrtelnými úrazy jsou udávány: nepřiměřená rychlost, požití alkoholu nebo jiných 

návykových látek, nedodržování dob odpočinku a následná únava, nepoužívání ochranných 

přileb nebo bezpečnostních pásů. K zamezení takového chování napomůže navyšování 

sankcí za nedodržování silničních pravidel a důslednější kontrola jejich vymáhání, což je 

jedním z cílů Evropské unie v oblasti bezpečnosti silničního provozu.  

Nezbytné pro optimální vývoj bezpečnosti silničního provozu, jsou statistické údaje, 

jejich shromažďování a analýza. V české republice se v roce 2009 stalo 74 815 nehod, u 

kterých zasahovala policie české republiky. Při těchto nehodách zahynulo 832 osob, těžce 

zraněno bylo 3 536 osob a lehce se zranilo 23 777 osob. Škoda způsobená těmito nehodami 

byla odhadnuta na 4,98 miliard korun. Tyto údaje nevypovídají o celkovém počtu nehod na 

území České republiky v roce 2009. Jsou o 53,4 % nižší, než v předchozích letech, protože 

od 1. 1. 2009 vešla v platnost novela zákona o silničním provozu, která změnila povinnost 

přítomnosti dopravní policie u dopravních nehod. Řidiči mají povinnost nehodu vyřešit sami, 

pokud škoda na jednom vozidle nepřesáhla 100 000 korun nebo pokud nehoda nenaplňuje 

jiné skutkové podstaty vyjmenované v zákoně.  

Policie České republiky každoročně pořádá několik akcí se zaměřením na bezpečnost 

silničního provozu. Při těchto akcích se především kontroluje dodržování nejvyšší povolené 

rychlosti, používání ochranných přileb, bezpečnostních pásů, ale také zdali je v pořádku 

technický stav vozidla nebo jestli řidič nepožil alkoholický nápoj nebo návykovou látku.  

[1, 20] 
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5.1 Příčiny dopravních nehod  

 

V této kapitole popíšu nejčastější příčiny dopravních nehod a uvedu statistické údaje. 

Příčiny popíšu v jednotlivých odstavcích včetně postihů za protiprávní jednání. 

 

Nepřiměřená rychlost 

 

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

zákonů udává nejvyšší povolenou rychlost pro vozidla do 3 500 kg a autobusy v obci 50 

km/h, mimo obec 90 km/h a na dálnici a silnici pro motorová vozidla 130 km/h . Pro ostatní 

vozidla je rychlost na dálnici a silnici pro motorová vozidla omezena na 80 km/h . Rychlost 

má vliv na četnost a závažnost dopravních nehod, ale také na zorné pole řidiče.  

Každoročně je nepřiměřená rychlost nejčastější příčinou nehod s tragickými následky. 

V roce 2009 se takto stalo 15 348 dopravních nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. 

Z celkového počtu dopravních nehod v roce 2009 se jednalo o 22,8 % a zahynulo při nich 

368 osob, což bylo 48,7 % z celkového počtu usmrcených při nehodách v daném roce. 

Jednalo se především o nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, což mělo za následek 7 683 

nehod a nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky s počtem dopravních nehod 

4 454. V roce 2008 se důvodem nepřiměřené rychlosti stalo 23 187 dopravních nehod, což 

bylo 15,7 % všech nehod v uvedeném roce a zemřelo při nich 432 osob, což bylo 47,3 % 

všech usmrcených při dopravních nehodách v uvedeném roce.  

Za překročení nejvyšší povolené rychlosti stanovené zákonem nebo značkou o méně 

než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec, může být řidiči uložena bloková 

pokuta 1 000 korun a 2 trestné body. Ve správním řízení hrozí pokuta 1 500 až 2 500 korun a 

2 trestné body. Za překročení nejvyšší povolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní 

značkou v obci o 20 km/h a více nebo o 30 km/h a více mimo obec, je řidiči v blokovém 

řízení uložena pokuta 2 500 korun a 3 trestné body. Ve správním řízení může být udělena 

pokuta 2 500 až 5 000 korun, 3 trestné body a pokud se překračování rychlosti opakuje 

v průběhu jednoho roku, pak lze zakázat řízení na 1 až 6 měsíců. A za překročení nejvyšší 

povolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou v obci o 40 km/h a více nebo 

mimo obec o 50 km/h a více, může být řidiči ve správním řízení udělena pokuta 5 000 až 
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10 000 korun, 5 trestných bodů a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Bloková pokuta se 

v tomto případě nedává. [4, 20, 21, 32] 

 

Nesprávný způsob jízdy  

 

Především při delších cestách je zapotřebí dodržovat pravidelné přestávky a dbát na 

optimální způsob sezení, aby se předešlo únavě za volantem. Často se bezpečnostní přestávky 

podceňují, přičemž po čtyřhodinové jízdě reaguje řidič na určité podněty o polovinu 

pomaleji, než při započetí jízdy. Při řízení vozidla je zapotřebí předvídavost a pozornost 

řidiče. Nesoustředit se jen na jednu věc, kterou vidíme v centrálním vidění, ale vnímat 

celkovou situaci i pomocí periferního vidění. Řidič by měl dokázat odhadnout rychlost a 

vzdálenost mezi vozidly, kde v obci by měl dodržet vzdálenost za vozidlem alespoň 2 

sekundy, mimo obec až 4 sekundy na suché vozovce. Při jízdě na mokré, zasněžené nebo 

znečištěné vozovce musí řidiči rozestupy ještě zvětšit.  

Způsob jízdy závisí také na chování řidiče. Špatné chování, ze kterého vyplývají 

zkratové reakce, mívají především řidiči podléhající afektovým stavům. Takové chování 

často vede až ke smrtelným úrazům. Za nesprávný způsob jízdy lze dále považovat jízda 

v protisměru, otáčení se na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla v místech, kde to není 

povoleno, nedání přednosti chodci na přechodu, držení hovorového zařízení za jízdy, 

nepřipoutání za jízdy, nerespektování zákazových a příkazových značek apod. Jízda 

v protisměru mívá mnohdy tragické následky. Řidiči se vlivem nepřiměřené rychlosti 

dostávají v zatáčkách do protisměru vozovky, kde hrozí vysoké riziko čelního střetu 

s protijedoucím vozidlem nebo vyjetí z vozovky a následná dopravní nehoda vozidla se 

stromem apod. 

V roce 2009 se vlivem nesprávného způsobu jízdy stalo 37 977 nehod, což bylo 56,5 

% z celkového počtu dopravních nehod v uvedeném roce. Při těchto nehodách zahynulo 252 

osob, což bylo 33,4 % ze všech usmrcených při dopravních nehodách v uvedeném roce. 

Nesprávný způsob jízdy měl v roce 2008 za následek 92 551 nehod, což bylo 62,8 % a 

zemřelo při nich 275 osob, což bylo 30,1 % z celkového počtu usmrcených osob při 

nehodách v uvedeném roce.  
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Například za neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití 

vozovky, může být uložena bloková pokuta 2 500 korun a 4 trestné body, ve správním řízení 

pak 2 500 až 5 000 korun, 4 trestné body a zákaz řízení na 1 až 6 měsíců, pokud byl 

přestupek spáchán opakovaně v průběhu jednoho roku. [4, 20, 21, 29, 30]  

 

Nedání přednosti  

 

Každá křižovatka pro řidiče znamená určité nebezpečí. Proto musí řidiči při projíždění 

křižovatkou dbát zvýšené koncentrace a opatrnosti. I pokud je křižovatka řízena světelnými 

signály, je potřeba všímat si dopravních značek před křižovatkou. Pokud by došlo k náhlému 

výpadku proudu nebo poruše světelného zařízení, řidiči se musí řídit právě značkami. Ale i 

na křižovatkách se světelnou signalizací dochází často k nehodám. Důvodem je projíždění 

křižovatky na červenou, a to z důvodu nedobrzdění při změně signálu.  

Z důvodu nedání přednosti v jízdě, se v roce 2009 stalo 12 241 dopravních nehod, což 

bylo 18,2 % všech nehod, které se staly v uvedeném roce. Při těchto nehodách bylo usmrceno 

104 osob, což bylo 13,8 % všech usmrcených osob při dopravních nehodách v uvedeném 

roce. V roce 2008 se ze stejného důvodu stalo 28 625 nehod, což bylo 19,4 % všech nehod 

v uvedeném roce a zahynulo při nich 137 osob, což bylo 15 % všech usmrcených při 

nehodách v uvedeném roce.  

Za nedání přednosti v jízdě, v případech, kde má řidič povinnost přednost v jízdě dát, 

hrozí bloková pokuta 2 500 korun a 4 trestné body. Ve správním řízení může řidič dostat 

pokutu 2 500 až 5 000 korun, 4 trestné body a pokud nedá přednost opakovaně během 

jednoho roku, může mu být zakázáno řízení na 1 až 6 měsíců. [4, 10, 20, 21] 

 

Nesprávné předjíždění  

 

Další častou příčinou dopravních nehod je nesprávné předjíždění. Řidič musí 

dodržovat pravidla silničního provozu a chystá-li se předjíždět, měl by se ujistit, že v daném 

úseku není plná čára a že není právě sám předjížděn. Před započetím předjíždění si musí řidič 

zkontrolovat situaci za sebou, přičemž si musí dát pozor na mrtvý úhel zpětných zrcátek. O 
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svém úmyslu předjet musí dát včas vědět signalizací změny směru. Nedodržování těchto 

základních úkonů při předjíždění, může způsobit dopravní nehodu.  

V roce 2009 došlo vlivem nesprávného předjíždění k 1 654 nehodám, což bylo 2,5 % 

z celkového počtu dopravních nehod v uvedeném roce a zahynulo při nich 31 osob, což bylo 

4,1 % ze všech usmrcených při dopravních nehodách v daném roce. Ze stejného důvodu 

došlo v roce 2008 ke 2 975 nehodám, což byly 2 % všech nehod v uvedeném roce a zahynulo 

při nich 69 osob, což bylo 7,6 % všech usmrcených při dopravních nehodách v uvedeném 

roce.  

Za předjíždění, které je v zákoně zakázáno, může řidič dostat pokutu ve správním 

řízení 5 000 až 10 000 korun, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok a 6 trestných bodů. Bloková 

pokuta se v tomto případě nedává. [4, 10, 20, 21] 

 

Alkohol a drogy  

 

V České republice je řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky zakázáno. 

Již malé množství alkoholu v krvi (nad 0,2 ‰) naruší zrakové vnímání, koncentraci a 

postřeh. Dále narušuje prostorové vnímání, sebekontrolu, rozpoznávání zelené a červené 

barvy apod. Po dosažení 0,5 ‰ začne alkohol působit na psychické procesy, začíná upadat 

koncentrace a výkonnost. Se zvyšováním alkoholu v krvi se postupně ztrácí pocit 

zodpovědnosti, opatrnosti a začíná působit bezohlednost, agresivita a sklony k riskování. 

V těžké opilosti nad 2 ‰ alkoholu v krvi člověk ztrácí stabilitu, nekoordinuje své pohyby a 

usíná. I pomalá jízda opilého řidiče může mít za následek dopravní nehodu, z důvodu 

sníženého vnímání a periferního vidění.  

V roce 2009 bylo zaviněno 5 725 nehod, kde byl na vině alkohol, což bylo 8,1 % 

všech nehod v uvedeném roce a bylo při nich usmrceno 123 osob. Tento počet tvořil 14,8 % 

všech usmrcených při dopravních nehodách v uvedeném roce. V roce 2008 bylo usmrceno o 

43 osob méně u 7 252 nehod, v roce 2007 dokonce o 87 osob méně. Ze statistických údajů 

vyplívá, že za každou 7. usmrcenou osobu při dopravní nehodě, může opilý řidič. Je to druhý 

nejhorší výsledek za posledních deset let. Nejhorší byl rok 2002 se 136 usmrcenými osobami, 

tedy každá 10. osoba byla usmrcena opilým řidičem.  
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Za jízdu pod vlivem alkoholu může řidič v České republice dostat pokutu ve správním 

řízení 25 000 až 50 000 korun, až 3 roky odnětí svobody, zákaz řízení na 1 až 2 roky a 7 

trestných bodů. Ze zahraničních států je nejpřísnější Belgie s pokutou až 10 000 euro a Velká 

Británie s pokutou až 5000 liber, povinným odebrání řidičského průkazu na 12 měsíců a až 6 

měsíců odnětí svobody. [4, 20, 21, 28, 31] 

 

Viditelnost  

 

Mezi časté oběti dopravních nehod patří chodci a nejčastější příčinou těchto nehod je 

nedostatečná viditelnost. Zákon o silničním provozu ukládá povinnost motorovým vozidlům 

a cyklistům svítit, chodci žádnou takovou povinnost nemají, přestože jsou nejzranitelnější. 

Největší riziko se každoročně očekává v období podzimu, kdy se zhoršuje nejen viditelnost, 

ale i povrch vozovky. Vozovky mohou být zapadané listím nebo mohou být vlivem 

sychravého počasí vlhké, což prodlužuje brzdnou dráhu. V nočních hodinách se mohou na 

silnicích vyskytovat chodci nebo neosvětlení cyklisté, a to i v podnapilém stavu. Při jízdě 

mimo město, může do vozovky vbíhat dezorientovaná zvěř.  

Pro zvýšení viditelnosti především chodců, ale i cyklistů, je vhodné použít 

fluorescenční nebo reflexní doplňky. Osoby pohybující se na vozovce v modrém oblečení 

jsou ve tmě vidět pouze na 18 m, v červeném oblečení na 24 m, ve žlutém oblečení na 37 m a 

v bílém na 55 m. Reflexní doplňky jsou však v noci viditelné až na 3x větší vzdálenost, nežli 

oblečení bílé.  

V roce 2009 se stalo 20 213 dopravních nehod v noci, což bylo 27 % z celkového 

počtu nehod v uvedeném roce a bylo při nich usmrceno 325 osob. Dopravní nehody v obcích 

v noci tvořily 26 % z celkového počtu nehod v noci a 52 % nehod, které se staly v noci, byly 

způsobeny pod vlivem alkoholu. Za zhoršené viditelnosti došlo v roce 2009 k 787 dopravním 

nehodám pod vlivem alkoholu, což bylo 14 % z celkového počtu dopravních nehod, které 

byly zaviněny opilým řidičem. Za snížené viditelnosti došlo k 10 % všech nehod v roce 2009.  

Řidiči, který poruší zákonnou povinnost celodenního svícení, může být uložena 

bloková pokuta 2 000 korun a 1 trestný bod, ve správním řízení pak 1 500 až 2 500 korun a 1 

trestný bod. [4, 20, 21, 25] 
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Odnětí svobody až na 10 let a 7 trestných bodů, hrozí za způsobení dopravní nehody 

porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví. 

 

Statistické údaje o počtu dopravních nehod a počtu usmrcených osob při těchto 

nehodách za rok 2009 jsou přehledně zobrazeny v tabulce č. 1 a za rok 2008 v tabulce č. 2. 

  

Příčiny dopravních nehod motorových vozidel v roce 2009 

 

PŘÍČINY NEHOD ŘIDI ČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ROCE 2009 

HLAVNÍ P ŘÍČINA NEHODY po čet nehod tj. % počet usmrcených tj. % 

NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST 15 348 22,3 368 48,7 

NESPRÁVNÝ ZPŮSOB JÍZDY 37 977 56,5 252 33,4 

NEDÁNÍ PŘEDNOSTI 12 241 18,2 104 13,8 

NESPRÁVNÉ PŘEDJÍŽDĚNÍ 1 654 2,5 31 4,1 

VEDLEJŠÍ PŘÍČINA NEHODY         

ALKOHOL A DROGY 5 725 8,1 123 14,9 

VIDITELNOST VE DNE 54 602 73 507 60,9 

VIDITELNOST V NOCI 20 213 27 325 39,1 

Tabulka č. 1 [21] 

 

Příčiny dopravních nehod motorových vozidel v roce 2008 

 

PŘÍČINY NEHOD ŘIDI ČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ROCE 2008 

HLAVNÍ P ŘÍČINA NEHODY po čet nehod tj. % počet usmrcených tj. % 

NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST 23 187 15,7 432 47,3 

NESPRÁVNÝ ZPŮSOB JÍZDY 92 551 62,8 275 30,1 

NEDÁNÍ PŘEDNOSTI 28 625 19,4 137 15 

NESPRÁVNÉ PŘEDJÍŽDĚNÍ 2 975 2 69 7,6 

VEDLEJŠÍ PŘÍČINA NEHODY         

ALKOHOL A DROGY 7 252 4,8 80 8,1 

VIDITELNOST VE DNE 125 093 78 625 63 

VIDITELNOST V NOCI 35 283 22 367 37 

Tabulka č. 2 [20] 
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5.2 Následky dopravních nehod 

 

Výsledkem výše uvedených příčin, ale také bezhlavé, riskantní a neopatrné jízdy bývá 

často dopravní nehoda. Ať už jde o poškození zdraví nebo majetek, následky jsou mnohdy 

tragické. V roce 2009 se na území České republiky stalo 74 815 dopravních nehod, které 

řešila policie České republiky. U těchto nehod bylo usmrceno 832 osob, těžce zraněno bylo 3 

536 osob a 23 777 osob bylo zraněno lehce. Odhadovaná hmotná škoda způsobena nehodami 

je 4 981,09 milionů korun. V průměru tedy policie řešila nehodu každých 7 minut, každých 

22 minut bylo u nehody lehké zranění a co 2,5 hodiny těžké zranění. Každých 10,5 hodiny 

došlo k usmrcení osoby. V roce 2008 bylo u nehod usmrceno 992 osob, 3 809 osob bylo 

zraněno těžce a 24 776 osob bylo zraněno lehce. Od roku 1990 se jedná o nejnižší počet 

usmrcených osob při dopravních nehodách.  

 

Motoristé  

 

Nejvíce dopravních nehod způsobených řidičem motorového vozidla mají na svědomí 

viníci nehod ve věku 25 až 34 let, kteří v roce 2009 způsobili 11 895 dopravních nehod, při 

nichž zahynulo 162 osob. Nejnebezpečnější jsou ale řidiči ve věku do 25 let, kteří zavinili 

sice jen 5 600 nehod, ale usmrtili při nich 125 osob, což je 23 % z celkového počtu 

usmrcených osob při dopravních nehodách v roce 2009. Vozidla do 3,5 t způsobila 4 603 

nehod a usmrtila při nich 53 osob, vozidla nad 3,5 t způsobila 5 014 nehod a usmrtila při nich 

51 osob. [9,20] 

 

Motocyklisté  

 

Za účasti motocyklů, včetně malých motocyklů a mopedů, se v roce 2009 stalo 3 170 

dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 88 sob, a 2 636 sob bylo zraněno. Z toho 

zahynulo 76 řidičů motocyklů, 5 řidičů malých motocyklů, 4 spolujezdci motocyklů a 3 řidiči 

mopedů. Řidiči motocyklů byli na vině u 1 762 nehod, při kterých zahynulo 62 osob, 49 osob 

bylo zraněno těžce a 1 238 osob bylo zraněno lehce. Ze statistik vyplývá, že na 1000 nehod 

při nehodách motocyklů připadá 38 usmrcených osob. [14,21] 
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Cyklisté  

 

Zranitelnost cyklistů je při hustotě dnešního silničního provozu zřejmá. Přesto není 

povinností používat při jízdě cyklistickou přilbu a právě její absence při dopravních nehodách 

může mít tragické následky. Hlava je zasaženy v polovině všech cyklistických nehod. Při tom 

může dojít k vážnému poškození na zdraví, ale i ke smrti. V roce 2009 bylo v České 

republice při dopravních nehodách usmrceno 72 cyklistů z toho 1 dítě. U nehod přímo 

zaviněných cyklisty zemřelo v uvedeném roce 38 osob, 245 osob bylo zraněno těžce a 1 554 

osob bylo zraněno lehce. [21] 

 

Chodci  

 

Chodci na přechodech pro chodce nemají absolutní přednost, ač si to mnoho z nich 

myslí a za nehodu si mnohdy mohou sami. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod 

s účastí chodce, patří náhlé vstoupení chodce do vozovky z krajnice nebo z chodníku. V roce 

2009 takto chodci zavinili 604 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 16 osob a 

v důsledku chybného odhadu vzdálenosti přijíždějícího vozidla zemřely 4 osoby. Celkem při 

dopravních nehodách zemřelo v uvedeném roce 157 chodců, přičemž 47 chodců zemřelo 

mimo obec a z toho 37 v noci. Na vině nejsou jen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, 

kteří zavinili 949 dopravních nehod z důvodu nedání přednosti chodcům na vyznačených 

přechodech pro chodce. Tyto nehody měly v roce 2009 za následek 16 usmrcených chodců, 

219 chodců bylo zraněno těžce, 734 lehce a 35 chodců neutrpělo zranění. [21] 

 

Děti  

 

Nejvíce dětí každoročně při dopravních nehodách zahyne v osobním automobilu. Za 

posledních deset let takto přišlo o život při dopravních nehodách na českých silnicích 166 

dětí. Na druhém místě je dítě nejohroženější jako chodec, kdy od roku 2000 bylo takto 

usmrceno 105 dětí. V roce 2009 zahynulo při dopravních nehodách 8 dětí, 5 chlapců a 3 

dívky. U stejných nehod zemřelo i 5 dospělých, 4 osoby byly zraněny těžce a 11 osob lehce. 

V jednom případě byl na vině alkohol za volantem, v ostatních rychlost a nedání přednosti 

v jízdě. [21] 
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Bezpečnostní pásy  

 

Bezpečnostní pásy jsou nejúčinnější při rychlosti vozidla do 50 km/h, přičemž musí 

být připoutáni všichni pasažéři, jejichž sedadlo je bezpečnostním pásem vybaveno. Takže i 

cestující na zadních sedačkách osobního automobilu. Nepřipoutaní řidiči umírají 14 x častěji 

než řidiči připoutaní. Osoby usmrcené při dopravních nehodách na zadních sedadlech, které 

nebyly připoutané, tvoří až 70 % usmrcených ze zadních sedadel. V roce 2008 zahynulo při 

dopravních nehodách 144 nepřipoutaných řidičů, 68 spolujezdců na předním sedadle a 36 

spolujezdců na zadním sedadle. Těžce zraněno bylo 143 nepřipoutaných řidičů, 768 

spolujezdců na předním a 86 spolujezdců na zadním sedadle. Lehce zraněno při těchto 

nehodách bylo 5 868 nepřipoutaných řidičů, 521 spolujezdců na předním a 358 spolujezdců 

na zadním sedadle. [12, 20] 

 

Podíl účastníků silničního provozu na počtu usmrcených osob v roce 2009, je 

zobrazen v grafu č. 1 

 

Graf č. 1 [9] 

 

 

Ve statistických údajích používám výrazy lehce zraněná osoba a těžce zraněná osoba. 

Zda se jedná o lehké nebo o těžké zranění, určí zasahující lékař ve své lékařské zprávě, 

v závislosti na předpokládané délce léčení zraněné osoby. Pokud se předpokládá délka léčení 
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zraněného do dvou týdnů, jedná se o lehce zraněnou osobu. Za středně zraněnou je 

považována osoba, jejíž předpokládaná délka léčby bude dva až šest týdnů. Zranění s 

předpokládanou léčbou delší než šest týdnů je kategorizováno jako těžké. 

 

6 Současné technické prostředky pro ovlivnění bezpečnosti silničního  

   provozu 

 

V této kapitole uvedu současné technické prostředky pro zajištění plynulosti a 

bezpečnosti silničního provozu, které se v České republice vyskytují nejčastěji. Tyto 

prostředky popíšu v jednotlivých odstavcích. 

 

Zabezpečení železničních přejezdů 

 

Dopravní nehody způsobené na železničních přejezdech mívají mnohdy tragické 

následky. Na vině jsou často řidiči, kteří nerespektovali přejezdové zabezpečovací zařízení 

nebo jiné označení železničního přejezdu. Na blížící se železniční přejezd jsou řidiči 

upozorňováni návěstními deskami ve vzdálenostech 240 m, 160 m a 80 m před přejezdem. 

Samotný železniční přejezd musí být označen výstražným křížem nebo výstražným křížem 

doplněným dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ anebo přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením (obr. 1). Přejezdové zabezpečovací zařízení tvoří světelná a 

zvuková signalizace, která může být doplněna závorami (obr. 2). Takové zařízení je ovládáno 

automaticky jízdou vlaku nebo obsluhujícím pracovníkem, nelze tedy vyloučit možnost 

technické závady nebo selhání lidského faktoru.  

Řidiči jsou ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, povinni se přesvědčit, 

zda můžou bezpečně přes železniční přejezd přejet. Pokud je přejezd vybaven 

zabezpečovacím zařízením, jsou řidiči dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, 

povinni jet 50 m před přejezdem a přes přejezd, rychlostí maximálně 50 km/h pokud svítí 

přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení a maximálně 30 km/h pokud 

bílé přerušované světlo nesvítí. 
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       obr. 1 Nechráněný železniční        obr. 2 Chráněný železniční 

     přejezd [13]           přejezd [13] 

 

U přejezdů nezabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením, si musí řidiči 

počínat zvlášť opatrně, přičemž nesmí vjet na přejezd, pokud jde vidět nebo slyšet 

projíždějící vlak, případně jiné drážní vozidlo. Výjimku tvoří pověření zaměstnanci dráhy, 

jejichž pokyny jsou nadřazeny zabezpečovacím zařízením a řidiči se jimi musí řídit. [2, 4, 13] 

   

Přechody pro chodce 

 

Přechod pro chodce, je vyznačené místo, které slouží k bezpečnému přecházení osob 

přes pozemní komunikaci a je označeno svislou dopravní značkou „Přechod pro chodce“, 

která může být doplněna o dopravní značku upozorňující, že se přechod pro chodce blíží 

„Pozor, přechod pro chodce“.  Na vozovce je pak viditelné vodorovné značení, které tvoří 

bílé podélné pruhy o délce 4 m „zebru“ (obr. 3). Přes přechod pro chodce je možné přejíždět 

rychlostí maximálně 50 km/h.  

Nově zřizované přechody pro chodce nesmí být delší než 6,5 m mezi obrubami, což 

se zajistí u vozovek širokých do 8,5 m stavebními úpravami (např. zúžením), Na vozovkách 

širších než 8,5 m se musí vybudovat dělící ochranný ostrůvek široký minimálně 2,5 m. Tato 

šířka má umožnit ochranu chodce přecházejícího s kočárkem, kolem apod. Přechody pro 

chodce mohou být situovány samostatně nebo jako součást křižovatky se světelnou 

signalizací.  
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          obr. 3 Přechod pro chodce [11]   obr. 4 Přechod pro chodce se světelnou  

signalizací [17] 

 

Se světelnou signalizací jsou nově zřizovány přechody vedoucí přes dva a více 

řadicích pruhů, nesmí však být delší než 9,5 m. Jednou z výjimek je komunikace 

s tramvajovým pásem, kde může být přechod široký až 17 m bez ochranných dělících 

ostrůvků. Chodcům je dáváno znamení, že mohou vstoupit na přechod, signálním zeleným 

světlem, které může být doplněno akustickou signalizací o kmitočtu 8 Hz (rychlý signál). 

Červené signální světlo, které může být doplněné akustickou signalizací o kmitočtu 1,5 Hz 

(pomalý signál), naopak udává povinnost chodci, že musí zůstat stát před přechodem. 

Přechody se světelnou signalizací (obr. 4) nemusí být jen součástí křižovatek, ale budují se i 

samostatně na frekventovaných silnicích v blízkostech škol, školek apod. Chodec počká, až 

se mu po zmáčknutí tlačítka rozsvítí zelené signální světlo, vozidlům ve stejnou chvíli 

zařízení signalizuje červenou. [2, 6] 

 

Zpomalovací prahy 

 

Slouží pro zklidnění dopravy, kdy řidiči pro překonání zpomalovacího prahu, musí 

omezit rychlost vozidla. Využívají se především pro zklidnění dopravy a dodržování 

rychlosti v ohrožených lokalitách jako jsou školy, místa s větším pohybem dětí, vjezdy do 

obytných zón či pěších zón apod. Místa s umístěním zpomalovacích prahů musí být označena 

příslušnou dopravní značkou a musí být zajištěno osvětlení veřejným osvětlením. 
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Zpomalovací prahy (obr. 5) mohou být úzké, široké, integrované s přechodem pro chodce, 

polštáře (obr. 6) nebo to mohou být zvýšené plochy např. křižovatky. 

 

  

 

 

  obr. 5 Zpomalovací práh [33]    obr. 6 Zpomalovací polštáře [27] 

 

Zpomalovací prahy jsou jednoduchým a nenákladným řešením pro zklidnění dopravy 

v určitém místě. Prahy se vyrábí z pevného plastu s protiskluzovým povrchem, jsou odolné 

vůči vnějším vlivům, chemikáliím, apod. Viditelnost zpomalovacích prahů je zajištěna 

žlutočerným provedením a vsazením odrazek. Instalují se vždy odsazené od obrubníku, aby 

mohla volně odtékat dešťová voda.  

Zpomalovací prahy se vyrábějí a instalují v různých výškách v závislosti na 

požadované rychlosti průjezdu vozidel v uvažovaném místě použití. Při výšce prahu 60 mm 

musí řidič, pro bezpečný přejezd, zpomalit vozidlo až na 10 km/h. Pro omezení rychlosti na 

20 km/h se používají prahy s výškou 50 mm a pro rychlost 30 km/h s výškou 30 mm. 

Zpomalovací polštáře na rozdíl od prahů jsou méně hlučné a šetrnější pro podvozek vozidla. 

Vyrábějí se ve žluté barvě s výškou 52 mm pro zpomalení dopravy na 20 km/h.  

Zpomalovací prahy a polštáře se na některých místech nahrazují stavebními 

úpravami. Jedná se především o zvýšené plochy vozovky. Jejich konstrukční řešení zajišťuje 

plynulý a bezpečný přejezd vozidla nepřevyšující rychlost 20 km/h. Stejně jako u prahů a 

polštářů se budují v místech s větším pohybem osob nebo na začátcích obytných zón. [6, 22, 

27, 33] 
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Varování řidičů při překročení rychlosti 

 

Informační radary působí preventivně na bezpečnost silničního provozu. Komunikace 

radaru a jeho vyhodnocovacího zařízení s řidičem, má za cíl řidiče upozornit na případný 

přestupek a přimět rychle jedoucí řidiče ke zpomalení na předepsanou rychlost v daném 

místě. Informační radary se umisťují především v místech s výskytem častých dopravních 

nehod nebo na jiných rizikových místech, například tam kde hrozí srážka s chodcem apod.  

Systém je tvořen mikrovlnným radarem a informačním displejem, který je podsvícen 

LED diodami. Přední strana informačního panelu má úpravu proti odlesku od slunce nebo 

reflektorů a může být doplněna výstražným oranžovým světlem, které začne signalizovat při 

překročení nastavené rychlosti. Limity varovného signálu lze nastavit libovolně od 10 do 199 

km/h se změnou 1 km/h. Aktuální rychlost vozidla je na informačním panelu zobrazována po 

celou dobu jeho průjezdu.  

 

  

     obr. 7 Návěstidlo řízené radarem [19]       obr. 8 Informační dopravní  

      značka [19] 

 

Informační radary se v posledních letech staly standardním vybavením mnoha obcí 

v České republice, které je umisťují především na začátku obce právě proto, aby přiměly 

řidiče zpomalit vozidlo na uzákoněných 50 km/h pro průjezd obcí. Mnoho řidičů ale tyto 

informační radary začíná ignorovat s vědomím, že jim nehrozí žádný postih. Proto je vhodné 

využít i další funkce informačních radarů, jako je umístění přídavného panelu zobrazujícího 
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registrační značku projíždějícího vozidla, což přinutí řidiče vlivem psychického nátlaku 

zpomalit.  

Informační systém je často propojen s počítačem pro sběr dat, která se vyhodnocují, a 

z jejichž závěrů jsou navržena další opatření. Sleduje se četnost průjezdu vozidel a jejich 

rychlost. Při nadměrném překračování povolené rychlosti se tak navrhnou opatření, která 

takovému chování řidičů zamezí. Jednou z možností je instalace návěstidla řízeného radarem, 

což zajistí plynulý a bezpečný provoz (obr 7). Systém vyhodnocuje naměřenou rychlost 

vozidla ze vzdálenosti 50 až 120 m před návěstidlem. Vozidlům, přibližujícím se k návěstidlu 

rychlostí vyšší, než jaká je nastavena, začne signalizovat návěstidlo červeným světlem. To 

donutí řidiče rychle jedoucích vozidel zpomalit nebo zastavit. Doba, po kterou je 

signalizované červené světlo lze nastavit.  

Při příjezdu k radaru povolenou rychlostí zůstane na návěstidle svítit zelené 

signalizační světlo a zajistí tak plynulý provoz. Systém lze nastavit i naopak, že na návěstidle 

trvale svítí červená signalizace a v případě průjezdu povolenou rychlostí návěstidlo přepne do 

signalizace se zeleným světlem, aniž by musel řidič omezit rychlost. Při použití návěstidla 

řízeného radarem se musí před toto místo instalovat značka, která řidiče dopředu upozorňuje 

na skutečnost, že při překročení povolené rychlosti budou zastaveni (obr. 8). Systém má 

rozsah měření 5 až 100 km/h. Při použití návěstidla řízeného radarem, se před tento úsek 

umístí dopravní značka, která upozorňuje na přítomnost tohoto zařízení. [16, 19] 

 

Výstražné zapuštěné návěstidlo 

 

Každý řidič při jízdě sleduje vozovku před sebou. Jeho zrak je tedy přednostně upřen 

na silnici a teprve potom na okolí včetně dopravních značek. Z hlediska bezpečnosti a 

pozornosti účastníků provozu na pozemních komunikacích je tedy účinné umístit prostředky 

upozorňující na nějakou změnu přímo do míst s největší přirozenou pozorností. Takovým 

technickým prostředkem je zcela určitě výstražné zapuštěné návěstidlo (obr. 9).  
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Systém s technologií LED (Light Emitting Diode) vyzařuje intenzivní světlo viditelné 

i za slunečného dne, které s vozovkou svírá úhel do 10°, to zajišťuje viditelnost ve 

vzdálenosti 30 až 50 m před umístěním zapuštěného návěstidla, tedy v dostatečné brzdné 

vzdálenosti jedoucího vozidla. Ve skříňce napájecího zdroje návěstidel může být umístěna 

ovládací elektronika, která dokáže regulovat intenzitu světla v závislosti na okolních 

světelných podmínkách. Světlo neoslňuje řidiče ani v bezprostřední blízkosti. Je možné 

návěstidla instalovat v různých barvách, nejčastěji se používají bílá a oranžová světla, ale 

instalují se i červená, modrá a zelená světla. Návěstidla mohou vyzařovat světelný kužel na 

jednu, ale i na obě strany, takže jsou viditelná z obou jízdních směrů.  

 

 

obr. 9 Výstražné zapuštěné návěstidlo [26] 

 

Výstražná zapuštěná návěstidla je vhodné instalovat do zvlášť nebezpečných míst 

nebo do úseků, kde dochází k častým dopravním nehodám. Jsou určena ke zvýraznění 

železničních přejezdů, identifikaci průjezdů tramvají v místech kde kříží přechod pro chodce 

nebo vozovku, vjezdy do tunelů, hranice stop čar křižovatek, zvýraznění přechodů pro 

chodce apod. Životnost LED světelného zdroje, až 50 000 provozních hodin a bezúdržbový 

systém, jsou hlavními výhodami tohoto technického prostředku pro zklidnění dopravy. Výška 

zapuštěného výstražného návěstidla je minimální a nebrání údržbě komunikace, a to ani 

v zimním období při používání pluhů. Návěstidla jsou konstruována tak, aby odolala i husté 

nákladní dopravě. [11, 26] 
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Veřejné osvětlení – přisvícení přechodů 

 

Jednou ze zásad bezpečného provozu na pozemních komunikacích je vidět a být 

viděn. Jednou z možností jak zvýšit bezpečnost chodů na přechodech pro chodce, je jejich 

přisvícení ve večerních a nočních hodinách. Přechody pod pouličním osvětlením lehce 

zaniknou, proto se začaly instalovat osvětlovací soustavy pro přisvícení přechodů. Jedná se o 

zvýraznění přechodu pro chodce intenzitou a barvou světla, které svítí na přechod ve směru 

jízdy (obr. 10), což zvýrazní chodce na tmavém pozadí (obr. 11).  

 

  

   obr. 10 Nasvícení přechodu     obr. 11 Zvýraznění na tmavém 

 pro chodce [11]            pozadí [11] 

 

Světlo se standardně umisťuje na stožáry ve výšce 3 m, maximálně však do výšky 6 

m, jinak ztrácí efekt. Používaná svítidla mají asymetrickou vyzařovací charakteristiku, což 

zaručí právě přisvícení ve směru jízdy a jsou osazovány výbojkami bílé barvy. Asymetrické 

vyzařování světla je levé nebo pravé, v závislosti na potřebě umístění u jednotlivých 

přechodů. Zdrojem systému přisvícení může být rozvod veřejného osvětlení nebo samostatný 

přívod nízkého napětí. V případě vzájemného propojení se systém přisvícení a veřejného 

osvětlením rozsvítí společně, při použití vlastního zdroje nebo jiného připojení, je možné 

spouštění systému nastavit samostatně. [11, 34] 

 

Indikace vstupu chodce do vozovky 

 

Nepřehledné situace, při kterých dochází ke střetu vozidla s chodcem, bývají často na 

komunikacích s více jízdními pruhy v jednom směru jízdy. Přes nákladní vozidlo či autobus 
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jedoucí v pravém jízdním pruhu, které zastaví, aby dalo přednost chodci, řidič ve vedlejším 

jízdním pruhu často nevidí přehledně celé okolí své jízdy, tedy ani chodce, který se chystá 

vstoupit do vozovky. Jedním ze způsobů, jak upozornit řidiče, že se na přechodu pro chodce 

nachází chodec, je dynamický detektor, který v soustavě s výstražnými světli upozorní řidiče 

například i na chodce, který není vidět za kolonou u kraje parkujících vozidel.  

 

  

obr. 12 Dynamický detektor [11]             obr. 13 Infračervená závora  

       ve sloupku [34] 

 

Dynamické detektory (obr. 12) se umisťují na sloupy před přechody pro chodce 

v obou směrech jízdy a indikují tak pohyb chodce při jeho vstupu do vozovky, přičemž 

snímají celou plochu přechodu. Na stejné sloupy jsou instalována výstražná oranžová světla, 

která jsou dostatečně viditelná i za přímého slunečního svitu. Tento systém se většinou 

doplňuje dopravní značkou „přechod pro chodce“ se zvýrazněným reflexním rámečkem.  

Dalším technickým prostředkem, který informuje řidiče o výskytu chodce na 

přechodu, je infračervená závora (obr. 13). Ta se instaluje do sloupků u okraje vozovky před 

přechodem pro chodce na obou stranách přechodu a při jejím protnutí začne signalizovat 

přerušované výstražné světlo oranžové barvy nebo oranžový symbol chodce. Řidiči jsou 

v obou případech včas informováni o výskytu chodce na přechodu pro chodce, aby stihly 

bezpečně zpomalit nebo zastavit. [11, 34] 
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3D efekt 

 

Jedná se o vytvoření optického klamu, který má u řidičů vyvolat dojem, že na 

vozovce je překážka a tím donutit řidiče ke zpomalení vozidla. K vytvoření optického klamu 

se používají čáry, či obrazce namalované na vozovku, které se přijíždějícímu řidiči jeví jako 

trojrozměrná překážka na komunikaci (obr. 14). Používají se ke zpomalení vozidel při vjezdu 

do obcí a v dalších místech, kde je potřeba zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost.  

 

 

obr. 14 Optický klam [11] 

 

Hlavním využitím 3D (3Dimensional) efektů jsou přechody pro chodce. Klasické 

vodorovné značení přechodu pro chodce na vozovce, se doplní o barevné v kontrastu 

namalované obrazce, které tak způsobí optický klam vyvýšeného přechodu a řidiče donutí 

zpomalit. Tento prvek pro zklidnění dopravy je však účinný jen dočasně, protože si řidiči 

rychle zvyknou a začnou ho ignorovat. [11] 

 

Informační tabule 

 

Proměnné informační tabule a dopravní značky se používají pro zajištění plynulého a 

bezpečného provozu na pozemních komunikacích. Tento elektronický systém má své místo 

především na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, jeho instalace ale není výjimkou ani 

na jiných místech. Proměnné informační tabule a značky (obr. 15), jsou ideálním 

informačním systémem, který na LED diodovém displeji zobrazuje aktuální informace 

přijímané bezdrátově.  
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Tyto tabule a značky jsou konstruovány tak, aby nedocházelo k odrazu světla a aby 

byly dobře čitelné i na přímém slunci. Upozorňují například na prováděné práce na silnici, na 

výskyt dopravní nehody nebo na obsazenost přilehlých parkovišť apod. Proměnné informační 

tabule mohou být doplněny o proměnné dopravní značky, které taktéž bezdrátovým příjmem 

umí zobrazit jakoukoli platnou dopravní značku. Tento informační systém má nízké nároky 

na údržbu, je klimatizovaný a diody mají dlouhou životnost. Je vybaven i záložním zdrojem 

energie, který umožní bezdrátové spojení i při výpadku proudu. [18] 

 

 

obr. 15 Proměnná informační tabule [18] 

 

Svodidla 

 

Svodidla slouží především k tomu, aby zamezily nežádoucímu vyjetí vozidla mimo 

komunikaci tam, kde by to bylo pro osádku vozidla nebezpečné nebo přejetí vozidla do 

protisměru, a to především na rychlostních komunikacích. Svodidla mohou být silniční 

jednostranné (obr. 16) nebo oboustranné (obr. 17) a jako mostní zábradlí a vyrábějí se jako 

plechové, betonové nebo lanové. Plechová svodidla se vyrábějí a instalují ve dvou výškách, 

v závislosti na místě použití. Tam kde je za svodidlem rovina nebo mírně svažitá krajina se 

instalují svodidla nižší, naopak tam kde je za svodidlem strmý sráz nebo jiná překážka, se 

instalují svodidla vyšší.  

 



28 

 

  

obr. 16 Jednostranné svodidlo [23] obr. 17 Oboustranné svodidlo [23] 

 

Nižší svodidla mají na výšku 330 mm a jsou z plechu tloušťky 2,8 mm, vyšší svodidla 

mají výšku 450 mm a tloušťku plechu 3 mm. Oba typy se montují na sloupky, takže celková 

výška instalovaných svodidel je od 750 mm do 1500 mm. Svodidlo je sestaveno pomocí 

jednotlivých svodnic o délkách 4,12 m, které jsou spojovány šrouby. [15, 23] 

 

7 Návrh optimalizace bezpečnostních opatření 

 

Jednotlivé technické prostředky pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního 

provozu lze využít společně. Jejich vzájemnou kombinací, je možné dosáhnout optimálních 

řešení, k zajištění maximální bezpečnosti silničního provozu v jednotlivých případech. V této 

kapitole navrhnu optimální kombinace jednotlivých technických prostředků tak, aby bylo 

v závislosti na místě použití, dosaženo maximální bezpečnosti silničního provozu. Za místa 

použití uvažuji železniční přejezdy, přechody pro chodce a místa s výskytem většího počtu 

osob, především v blízkosti školek, škol, nákupní středisek apod.  

 

Železniční přejezdy  

 

Jako optimální řešení pro zajištění bezpečnosti na železničních přejezdech navrhuji 

kombinaci těchto v současné době používaných technických prostředků. Přejezdové 

zabezpečovací zařízení se světelnou a akustickou signalizací spouštěné automaticky 

průjezdem vlaku, doplněné výstražným křížem zvýrazněným žlutým reflexním rámečkem 

a návěstními deskami ve vzdálenosti 240 m, 160 m a 80 m před přejezdem. Závory bych 
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doporučil instalovat na železničních přejezdech s vyšší hustotou železniční a silniční 

dopravy.  

Jako další technický prostředek navrhuji, v dostatečné vzdálenosti před železničním 

přejezdem, instalaci výstražného zapuštěného návěstidla, napájeného pomocí solárního 

panelu a záložního akumulátoru, což zajistí spolehlivou funkci tohoto zařízení i na místech 

bez rozvodů elektrické energie. To upozorní přijíždějící řidiče včas, že se železniční přejezd 

blíží. Není však zajištěno, že i při včasném varování, řidiči zpomalí. Proto v kombinaci 

s výše uvedenými prostředky navrhuji, aby se před železniční přejezdy instalovali 

zpomalovací prahy, které řidiče spolehlivě donutí zpomalit vozidlo. Zpomalovací prahy 

navrhuji instalovat především před nechráněnými železničními přejezdy. 

V kombinaci s uvedenými technickými prostředky navrhuji, pokud je to v dané 

lokalitě možné, aby se zajistil dostatečný výhled na obě strany železniční tratě, i za pomoci 

terénních úprav. Mnohé železniční přejezdy jsou nepřehledné a v případě selhání některého 

technického prostředku je vjezd na takovýto přejezd nebezpečný.  

 

Přechody pro chodce 

 

Na mnoha místech v České republice se již přechody pro chodce zabezpečují 

kombinací některých technických prostředků. Můžeme se setkat s označenými přechody 

dopravními značkami v kombinaci s 3D efekty doplněné přisvícením. V této kapitole nebudu 

uvádět zabezpečení přechodů pro chodce, které jsou součástí křižovatek se světelnou 

signalizací. 

Jako optimální řešení pro zajištění bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce, 

navrhuji kombinaci těchto v současné době používaných technických prostředků. Použití 

svislé dopravní značky „Přechod pro chodce“ doplněnou svislou dopravní značkou „Pozor 

přechod pro chodce“, kdy navrhuji obě tyto značky zvýraznit reflexním rámečkem žluté 

barvy. Svislou dopravní značku „Přechod pro chodce“ navíc navrhuji doplnit o výstražná 

oranžová světla, která v kombinaci s dalším technickým prostředkem začnou signalizovat, 

pokud na přechod pro chodce vstoupí chodec. Přechod pro chodce se musí označit i 

vodorovnou dopravní značkou tzv. „zebrou“.  
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Technický prostředek zajišťující indikaci vstupu chodce do vozovky, ať už se použije 

dynamický detektor pohybu nebo infračervená závora, navrhuji zkombinovat s již uvedeným 

výstražným oranžovým světlem. Detektory pohybu navrhuji nastavit tak, aby výstražná 

oranžová světla spínala již při pohybu osob v blízkosti přechodu pro chodce. Spuštění 

výstražných světel až při vstupu chodce do vozovky, může být nedostatečné pro včasné 

varování řidičů. Tímto způsobem lze aktivovat i další technický prostředek, který navrhuji do 

kombinace s předchozími. Jedná se o přisvícení přechodů pro chodce za snížené viditelnosti. 

Spínání přisvícení přechodů ve večerních hodinách a v noci pomocí indikátorů pohybu není 

optimální, protože se přechod nasvítí až při pohybu osob v těsné blízkosti přechodu. Navrhuji 

proto spínání tohoto zařízení společně s veřejným osvětlením, což zajistí trvalé nasvícení 

přechodu pro chodce po celou dobu snížené viditelnosti.  

Pro optimální zabezpečení přechodů pro chodce navrhuji do kombinace s již 

uvedenými prostředky, instalovat výstražná zapuštěná návěstidla. Ta se již pro zvýraznění 

přechodů pro chodce používají, ale instalují se v osovém středu přechodu pro chodce napříč 

vozovkou v celé její šířce, což nemusí upozornit řidiče na blížící se přechod včas. Jako 

optimální použití tohoto zařízení navrhuji tato návěstidla instalovat vždy v dostatečné 

vzdálenosti před přechod pro chodce ve směru jízdy, napříč všemi jízdními pruhy v tomto 

směru jízdy. To zajistí včasné upozornění řidiče, ať už se k přechodu pro chodce blíží 

z jakékoli strany. Přechody vyznačené na křižovatkách navrhuji zvýraznit zapuštěnými 

návěstidly v dostatečné vzdálenosti před přechodem vždy jen ve směru, kterým se vozidlo ke 

křižovatce blíží, a to napříč všemi jízdními pruhy v tomto směru jízdy.  

 Na přechodech pro chodce dochází k dopravním nehodám často vlivem rychlé jízdy. 

Tyto technické prostředky však bezohledné řidiče zpomalit nepřinutí, i když jsou včas o 

blížícím se přechodu pro chodce varováni. Proto navrhuji předchozí technické prostředky 

zkombinovat s instalací zpomalovacích prahů, které spolehlivě donutí řidiče zpomalit. 

K upozornění na blížící se přechod pro chodce, se používají i jiné technické prostředky, jako 

je zdrsnění povrchu vozovky v délce až několika metrů před přechodem pro chodce, což 

upozorní řidiče hlukem a vibracemi vozidla při najetí na takto upravenou část vozovky. Takto 

zdrsněný úsek je vhodné označit i jinou barvou, která má výstražnou funkci. 
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Jako nevhodný technický prostředek pro zajištění bezpečnosti chodců na přechodech 

pro chodce považuji zvýrazňování přechodů 3D efektem, který má jen krátkodobý vliv na 

chování řidičů a v mnoha případech i krátkou životnost. Důležité je naopak při zřizování 

nových přechodů dodržovat jejich šířky vytvořením ostrůvků nebo zúžením vozovky.  

 

Místa s pohybem většího počtu osob 

 

Za místa s pohybem většího počtu osob uvažuji pozemní komunikace v blízkosti 

mateřských školek, škol, obytných zón, pěších zón, nákupních středisek apod. Pro 

optimalizaci zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v těchto místech navrhuji kombinaci 

těchto v současné době používaných technických prostředků. Vždy v obou směrech 

instalovat zpomalovací prahy nebo polštáře takové výšky, aby jízda mohla být plynulá, ale ne 

rychlá, a to v dostatečné vzdálenosti před místem většího výskytu osob. Tam, kde to 

z nějakého důvodu není možné, navrhuji použití 3D efektů. Ty však mají jen krátkodobou 

účinnost na chování řidičů a nedonutí je zpomalit vozidlo, tak jak tomu je u použití 

zpomalovacích prahů a polštářů. Zpomalovací prahy a polštáře navrhuji instalovat v obcích 

v pravidelných odstupech tak, aby se zamezilo rychlé jízdě, vlivem neustálého zpomalování 

před takto instalovanými příčnými prahy. 

Do kombinace s výše uvedeným technickým prostředkem navrhuji varování řidičů při 

překročení rychlosti. Informační radar navrhuji zkombinovat především s využitím 3D 

efektů, které nepřinutí řidiče zpomalit vozidlo natolik, jak je tomu u zpomalovacích prahů a 

polštářů. Na místech, kde je široká a rovná silnice a kde to svádí k rychlejší jízdě, navrhuji 

místo informačního radaru, instalovat návěstidlo řízené radarem. Návěstidlo by tedy bylo 

před místem pohybu většího počtu osob a rychleji se blížící řidiči, by byly na červený 

světelný signál, nuceni zastavit.  

 

Dálnice a silnice pro motorová vozidla 

 

Na těchto komunikacích je ze zákona povolena maximální rychlost. Mnoho řidičů to ale 

nedodržuje a v současné době v České republice není způsob, jak řidiče přinutit nastavený 

limit dodržovat. Zpomalovací prahy a jiné technické prostředky nelze na těchto 

komunikacích použít. Jedinou možností je proto použití radarů Policií České republiky a 
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rozestavění policejních hlídek na těchto komunikacích. Jedinou nevýhodou radarů je, že 

rychlost je měřena pouze v jednom místě a za tímto místem může řidič jet rychleji než je 

povolena rychlost. V zahraničí se můžeme setkat se systémem v rozestupu instalovaných 

čidel, která zaznamenávají čas průjezdu těmito čidly, podle čehož se počítá průměrná 

rychlost jízdy projíždějících vozidel. Za tato místa se staví policejní hlídky a rychleji jedoucí 

řidiče zastavují. Bylo by vhodné tyto technické prostředky aplikovat i u nás. Souvisí s tím ale  

i změna právního systému, který by byl nezbytně nutný k prokazování přestupků, 

zaznamenaných tímto systémem. 

 

8 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce, bylo zjistit a zadokumentovat nejčastější příčiny 

dopravních nehod, popsat technické prostředky pro ovlivnění bezpečnosti silničního provozu 

a navrhnout jejich optimální použití.  

V úvodu práce popisuji zadanou problematiku a uvádím základní právní normy 

vztahující se k problematice. V další části řeším rozbor příčin a následků dopravních nehod, 

kde uvádím statistické údaje. Popis jednotlivých v současné době používaných technických 

prostředků pro ovlivnění bezpečnosti v silničním provozu uvádím v samostatné kapitole, kde 

u každého prostředku uvádím jeho specifikace a využití.  

Na závěr této práce navrhuji využití jednotlivých technických prostředků ve vzájemné 

kombinaci tak, aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti v silničním provozu, především na 

železničních přejezdech, přechodech pro chodce a na místech s pohybem většího počtu osob, 

jako jsou komunikace v blízkosti škol, nákupních středisek apod. Některé technické 

prostředky lze vhodně využít na některých místech, která mohou být naopak nevhodné pro 

jiné technické prostředky. U navrhovaných kombinací jsem tedy zohledňoval vhodnost 

použití technických prostředků a náročnost na provoz a údržbu zařízení.   
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