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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Gassmann, A. Analýza konfliktních situací. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita, 2012, 71 stran. Bakalářská práce, 

vedoucí: Frič, J. 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou konfliktních situací na vybrané křižovatce 

v centru města Nový Jičín. 

Úvodní část práce je věnována historií města s následným popisem vybraného místa, 

kde je prováděn dopravní průzkum. Jedná se o křižovatku v samotném centru města 

s vysokým dopravním zatížením. Teoretická část práce je zaměřena na popis metod 

analýzy konfliktních situací a postup při realizaci dopravních průzkumů. Praktická část pak 

směřuje k samotnému cíli bakalářské práce. Ten spočívá v provedení analýzy konfliktních 

situací s následným návrhem jejich řešení. 

Tato studie má přispět k lepšímu poznání sledované křižovatky a vypracování návrhu 

k zvýšení bezpečnosti v tomto úseku provozu. 
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ANNOTATION/ABSTRACT OF BACHELOR THESIS 

Gassmann, A. Analysis of conflict situations. Ostrava: Institute of Transport, 

Faculty of Mechanical Engineering VŠB - Technical University, 

2012, pages 71. Bachelor thesis, Supervisor: Frič, J.  

 

This thesis deals with the analysis of conflict situations on the selected crossroad in 

the centre of the town Nový Jičín. 

 The introductory part is devoted to the history of the town followed by a description of 

the selected place where traffic survey is carried out. This is a crossroad in the center with 

high traffic loads. The theoretical part of the thesis is focused on the description of 

methods of the analysis of conflict situations and how to implement traffic surveys. The 

practical part is directed to the target of this thesis itself. It consists in analyzing of conflict 

situations with a subsequent proposal for their solution.  

This study aims to contribute to a better understanding of the monitored crossroad 

and drafting of proposal how to increase safety in this section of operation.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

Symbol  Význam  

 

ABS   Protiblokovací systém 

ČR   Česká republika 

ČVUT   České vysoké učení technické 

GM   Generals Motors 

I   Intenzita jednotkových vozidel za hodinu [jv/hod] 

Kč   Koruna česká 

KS   Konfliktní situace 

MD   Ministerstvo dopravy 

MHD   Městská hromadná doprava 

PIARC   Světové silniční sdružení 

PKS   Počet konfliktních situací za hodinu [ks/hod] 

Sb.   Sbírka  

TP   Technické podmínky 

h   hodina 

ha   hektar 

jv   jednotkové vozidlo 

kg   kilogram 

ki   koeficient přepočtu na jednotková vozidla [-] 

km/h   kilometr za hodinu 

kR   relativní konfliktnost [KS/100 jv] 

mld.    miliarda 

m n. m .  metr nad mořem 

s   sekunda 

voz   vozidlo 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce s názvem Analýza konfliktních situací se zabývá dopravní situací 

na křižovatce v obci Nový Jičín. Jedná se o bývalé okresní město s dosti značným 

zatížením dopravou. Křižovatka, která zde byla podrobena analýze a zkoumána, byla 

vybrána pečlivě po konzultaci s městskou policií i oborem dopravy zdejšího městského 

úřadu. Tato křižovatka je situovaná přímo v centru města s velkým dopravním ruchem a 

tím pádem i častým výskytem různých krizových dopravních situací. Je čtyřramenná, 

spojuje hned 3 ulice a není řízena žádným světelným zařízením. Navíc v minulosti na ni 

nebyl prováděn žádný podrobnější dopravní průzkum. 

Doprava už od pradávna představovala velice významnou složku v životě člověka. 

Její rozvoj byl pak směřován především do měst a větších obcí. Rozhodujícími faktory 

byla převážně vazba na přírodní bohatství, výhodná poloha, výjimečně vlivy jiné, např. 

náboženské. Města proto často vznikala na křižovatkách obchodních cest, u přechodu 

přes řeky, pod horskými průsmyky nebo u bezpečných a dostatečně hlubokých mořských 

zálivů, kde byly vhodné podmínky pro zřízení přístavu (MEDELSKÁ, 1991, str. 14). 

Prakticky neexistují společenské potřeby, které by v určité fázi vývoje nebyly závislé na 

dopravě, která tak prostupuje celým společenským životem. Významné oblasti, ve kterých 

se vyskytuje působení dopravy lze považovat například význam dopravy pro rozvoj státu, 

vliv dopravy na rozvoj osídlení, kultury a národního hospodářství (MEDELSKÁ, 1991, str. 

14). Všechny tyto aspekty měly už v dějinách velký význam, rozšíření a zdokonalení 

dopravní situace už tedy bylo jen otázkou času. 

Doprava byla nejen v minulosti, ale je i v dnešní době nedílnou součástí každého 

člověka. Její správný chod je závislý jak na uváženosti řidiče a jeho schopnostech, tak 

také na rozmístění dopravního značení a celkově i přehlednosti a dodržování určitých 

zásad při výstavbě silnic. V dnešní hektické době využívá dopravu snad každý z nás. Ať 

už se jedná o každodenní přesun do zaměstnání či školy nebo jen výlety do přírody a 

nákupy. Každý účastník provozu musí být předem seznámen s pravidly, kterými při 

dodržování, jsme schopni zachovat správný chod celé dopravy. Bohužel mnoho lidí tyto 

pravidla nerespektuje a právě díky nim vzniká spousta konfliktních situací. Na základě 

toho pak dochází nejen ke škodám na majetku, ale především ke ztrátám na životech 

nebo k vážným poraněním. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu konfliktních situací na vybrané 

lokalitě s návrhem možného řešení při zjištění rizikových míst a dalších nedostatků. 

Bakalářská práce je rozdělena na základní dvě části. První tvoří část teoretická. 

V jejím úvodu je popsána historie města Nový Jičín i jeho současný stav. Dále je pak 

práce zaměřena na teorii analýzy konfliktních situací. Následuje popis postupů při 

průzkumech automobilové dopravy. Především tedy jejich jednotlivá rozdělení a přípravy. 
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Jako další je popsána zatížení dané křižovatky a v neposlední řadě také analýza 

nehodovosti a její statistiky v ČR. 

Druhá část je pak praktická, kde je rozpracováno veškeré zkoumání na již 

zmíněné křižovatce. Především pak vyhodnocení metod ve sledované lokalitě a 

vyhodnocení záznamu s následnou analýzou získaných dat. 

1.1 Historie města Nový Jičín 

Město Nový Jičín leží na jižním okraji Moravské brány, na úpatí Beskyd již více než 

sedm století. Počátky města spadají do 2. poloviny 13. století, přesněji do osmdesátých 

let (POČ, 2005, str. 161). Nový Jičín se zrodil v raném středověku jako tržní středisko na 

křižovatce důležitých obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher. 

Hluboký rozmach město poznalo od prvních pánů z Hűckeswagen přes pány 

z Kravaře. Páni z Kravaře se místním obyvatelům neodmyslitelně vryli do paměti. Nejenže 

místní obyvatelé obdařili právem odúmrtí, zavedli také do města výroční trhy konané vždy 

na svátek sv. Ducha. Největším kulturním bohatstvím bylo od pánů z Kravaře darování 

poloviny svého znaku na znak města. Z tohoto období pochází původní podoba 

Žerotínského zámku a městského opevnění. 

Proud času bohužel nelze zastavit, proto se v držení města vystřídala slavná jména 

pánů z Cimburka, Boskovic, ze Sv. Juru a Pezinku, z Kunovic až po Žerotíny. Žerotíni 

vládnoucí v letech 1500 – 1558 se hned v počátku 16. století stávají tzv. Starožitným 

rodem, což je zařadilo mezi elitní rody té doby. Nesmírnou měrou se podíleli na vykoupení 

města z poddanství, aby mu roku 1558 darovali svobodu. 

Lidé, již v dávných dobách věděli, že nic netrvá věčně. Prvním smolným rokem pro 

Nový Jičín se stal rok 1503. V této době z nenadání celé město zachvacuje mohutný 

požár, který spálil kompletně celé dřevěné město i s archivem na prach. Tento 

katastrofický požár nebyl jediný, který město zasáhl, na konci třicetileté války zde 

přicházejí Švédové, kteří město vypalují, a Nový Jičín zachvacuje již druhý ničivý požár. 

Oprava zpustošeného města nastává ihned po požáru. Staví se kompletně nové celé 

město, z tohoto období pochází podloubí. 

Za účast na stavovském je roku 1624 Nový Jičín darován koleji jezuitů v Olomouci. A 

tak rozkvetlá éra Nového Jičína konči po ani ne sto letech. Teprve Marie Terezie vrátila 

Novému Jičínu svobodu (CHOBOT, 2010, str. 19-20). 

V 18. století se díky dlouhodobé tradiční textilní výroby, především produkci sukna 

stává nejvýznamnějším městem v Přerovském kraji (POČ, 2005, str. 161). Produkce 

exportovala nejen do Polska a Uher, ale hlavně na Slovensko. 

V 18. a především v 19. století se o rozkvět města zasloužila textilní výroba a také 

lehké strojírenství. Nesmíme také zapomenout na výrobu klobouků, kterou je Nový Jičín 

znám po celém světě díky firmě Tonak. Z oblasti strojírenství se významné staly bryčky, 
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které se označovali jako „Najtičanky“. Dlouhé 19. století se vrylo do paměti města 

nesmazatelně průmyslovým rozvojem a architektonickým rozkvětem. Období renesance 

vtisklo typické prvky na fasády a vnitřky domů na náměstí.  

V období druhé světové války začínají pro místní obyvatelé další roky hrůzy. Nejdříve 

jsou vystěhováni čeští obyvatelé, židovskou menšinu čekají koncentrační tábory. 

Pozůstalé české obyvatelstvo budovalo po druhé světové válce nové město. Bez 

všech tradic, které zůstaly zapomenuty, mnozí se ztrátou politických procesů padesátých 

let. Teprve až příchozí rok 1990 přinesl novou dějinnou éru. (CHOBOT, 2010, str. 20) 

1.2 Současný stav města Nový Jičín 

Dnes již bývalé okresní město leží na levém břehu řeky Jičínky na úpatí výběžků 

Beskyd. Jeho rozloha činí 4 478 ha s nadmořskou výškou 284 m n. m., v současné době 

zde žije více než 24 tisíc obyvatel. Pod město Nový Jičín spadá také 6 městských částí, 

jedná se o: Bludovice, Kojetín, Loučku, Nový Jičín, Straník a Žilinu. I dnes je Nový Jičín 

strategické centrum nejen kultury pro přilehlé obce. 

Město může také profitovat vzhledem ke své poloze a umístění v koridoru Moravské 

brány. Tato výhodná pozice město předurčuje k budování významných zařízení 

infrastruktury. Mezi jiné můžeme jmenovat dálnici z Brna do Ostravy či vysokorychlostní 

železniční trať. (dostupné z www.novy-jicin.cz) 

 

 
Zdroj: mapový server www.mapy.cz 

Obr. 1 Poloha města Nový Jičín 
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1. 3 Lokalizace řešené křižovatky 

Pro účely bakalářské práce byla vybrána křižovatka situována v intravilánu města 

Nový Jičín. Křižovatkou rozumíme místo, ve kterém se pozemní komunikace protínají 

nebo stýkají v půdorysném průmětu a alespoň dvě z nich se navzájem propojují 

(MEDELSKÁ,1991, str. 223). Řešená křižovatka přesněji leží v centru města, nedaleko 

velice známého náměstí. Je tvořena a spojuje ulice Gen. Hlaďo, K Nemocnici a 

jednosměrnou ulici 28. října, která ústí do již zmíněného novojičínského náměstí. Ulicemi 

Gen. Hlaďa a K Nemocnici prochází silnice III. třídy číslo 4816. 

Řešená křižovatka se nachází v zastavěném území v centru města. Poblíž dané 

lokality se nachází množství budov, sloužící především jako prodejny místních 

podnikatelů nebo jako prostory firem. Křižovatka neumožňuje průjezd všech kategorií 

vozidel. Výjimku tvoří kategorie N3, tedy těžké nákladní automobily, kterým je vjezd do 

centra města zakázán. 

Křižovatka disponuje čtyřmi rameny, je úrovňová, neřízená světelným zařízením a 

průsečná. 

 

 
     Zdroj: mapový server www.mapy.cz 

Obr. 2 Letecký snímek zkoumané křižovatky 

 
Hlavní silnice je vedena ulicemi Gen. Hlaďo a následně ulicí K Nemocnici, tedy při 

průjezdu od nedaleké okružní křižovatky se hlavní silnici stáčí doprava. Vedlejší 

komunikace se nachází v ulici 28. října a Gen. Hlaďo. Ulice Gen. Hlaďo vede přímo 

k budově Okresního soudu v Novém Jičíně. V blízkosti hlavní silnice se dále nachází 

menší plocha využívána jako odstavná (parkoviště) pro zákazníky nedalekých firem.  

Popisované místi je takto využíváno i přesto, že je zde dopravní značení zákaz vjezdu 

s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhy. 



Bakalářská práce  Adam Gassmann 

15 
 

2 TEORIE ANALÝZY KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 

2.1 Dopravní konflikt 

Pro seznámení a správné porozumění dané problematiky je vhodné si nejprve 

definovat pojem dopravní konflikt, někdy také nazýván jednoslovně skoronehoda. 

Dopravní konflikt je formulován jako pozorovatelná situace, ve které se dva nebo více 

účastníků silničního provozu k sobě přiblíží v takovém prostoru a čase, že hrozí 

bezprostřední nebezpečí kolize, pokud jejich pohyb zůstane nezměněn (KOCOUREK, 

2011, str. 13).  

2.2 Metodiky sledování dopravních konfliktů 

S neustálým růstem počtu vozidel v posledních letech nám úměrně s tímto faktem 

roste pravděpodobnost vzniku dopravní nehody. I proto se pro mnohé země stává 

prioritou snaha tuto skutečnost ovlivnit, snížit nehodovost a zaručit vyšší bezpečnost 

dopravy na pozemních komunikacích. Jedním z nástrojů pro mnohé ukazatele nám může 

posloužit metodika sledování dopravních konfliktů, kde jsme schopni během poměrně 

krátkého časového intervalu zjistit chování řidičů, jejich prohřešky i chyby, kterým se 

nejčastěji na sledovaném úseku dopouští. Dále je přesněji analyzovat a zjistit možné 

nápravy. 

Z důvodů rozšířenosti této analýzy v mnoha státech je možno nalézt různé metodiky. 

Pro porovnání jednotlivých z nich jsem si vybral Anglickou metodiku, Německou metodiku 

a v neposlední řadě Rakouskou, která měla snad největší vliv na metodiku používanou na 

našem území.  

2.2.1 Anglická metodika 

Anglická metodika vyjímá dopravní přestupky, situace, při nichž se jedná o parkující 

vozidla a nehody jednoho vozidla. Dále se také nevztahuje na konflikty chodců s vozidly. 

Jako termín „účastníci silničního provozu“ zahrnuje dvoustopá a jednostopá vozidla. 

Výzkum konfliktů ve Velké Británii nenahrazuje výzkum nehodovosti, ale slouží pouze 

doplňkově (KOCOUREK, 2011, str. 13). 

2.2.2 Německá metodika 

Západním sousedům pro pohled na definici konfliktů slouží tato formulace. Dle 

Německé metodiky se jedná o situaci nebo sled událostí, které mohou vést s určitou 

pravděpodobností k nehodě. Hlavním rozdílem oproti Anglické metodice jsou nástroje pro 

zabránění nehodě brzděním, vyhnutím se nebo zrychlením, ke které se němečtí autoři 
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přiklánějí. Anglická verze naopak nepočítá s možností zrychlení (KOCOUREK, 2011, 

str. 14).   

2.2.3 Rakouská metodika 

Ve spolupráci s řadou předních rakouských dopravních psychologů (Risser, Zuzan, 

Tamme, Steinbauer, Kaba) se v dané metodice objevuje řada inovací. Samotné dopravní 

jevy jsou rozčleněny a klasifikují se na těžké konflikty, nehody se smrtelnými následky, 

těžké a lehké nehody, skoronehody, lehké konflikty, chybné chování a normální chování. 

Autoři této metody jsou přesvědčeni, že každá nehoda má vznik v konfliktu nebo chybném 

chování řidiče. Při bližším seznámením s rakouskou metodikou narazíme na základní 

rozlišení sedmi konfliktů. Jedná se o: nedodržení předepsané vzdálenosti, dopravní 

konflikt při předjíždění, dopravní konflikt při změně pruhu, pravoúhlé konflikty na 

křižovatkách, dopravní konflikt při odbočení doleva, konflikt mezi vozidlem a chodcem či 

cyklistou a konflikt mezi cyklisty popřípadě cyklistou a chodcem. Metoda patří do skupiny 

takzvaných sémantickým technikám. Samotné rozhodnutí, zda-li se jedná o konfliktní 

situaci a určení stupně závažnosti dané situace závisí na zkušenostech a dojmu 

pozorovatele. V samotné konfliktní situaci je zapisováno datum, povětrnostní podmínky, 

identifikace pozorovatele a kód pro druh konfliktu (KOCOUREK, 2011, str. 14-15). 
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2.3 Metoda sledování a hodnocení konfliktních situací v silničním provozu 

Vrátíme–li se v čase na úplný počátek vývoje metody sledování konfliktních situací, 

ocitneme se v roce 1968. V tomto roce ve spojených státech se výzkumní pracovníci firmy 

Generals Motors Perkins a Harris zasloužili o vznik tohoto druhu dopravního výzkumu na 

křižovatkách. Prvotním zájmem pozorovatelů bylo vyšetřit, jsou-li automobily GM řízeny 

jinak, než ostatní vozidla  

Průkopníkem postupu při analýze konfliktních situací u nás byl doc. Ing. Jan 

Folprecht, CSc. Od roku 1972 řešil a řídil výzkumný projekt o vlivu organizace a řízení 

dopravy na nehodovost. V tomto úkolu se zaměřil právě na postup při metodě konfliktních 

situací. Metoda skýtala možnost studovat chování účastníků dopravy, mezi další přínosy 

patří snaha o snížení nehodovosti postupem „ex ante“. Tedy zjistit nedostatky na daném 

sledovaném úseku a zajistit zvýšení bezpečnosti dříve, než se v dané lokalitě objeví první 

náznaky varujících výskytů dopravních nehod. 

Samotný průzkum spočívá ve sledování účastníků silničního provozu a následného 

zaznamenávání jejich chování pomocí videozáznamu, který nám posléze slouží pro 

vyhodnocení našeho šetření. Průzkum je možno provádět i pouhým pozorováním dané 

lokality a zápisem konfliktů do předem připravených protokolů. Samotné sledování 

pouhým okem má oproti pořízení videozáznamu mnoho nevýhod. (KOCOUREK, 2011, 

str. 27-28). 

 

Můžeme zmínit náhodně vybrané, mezi které například patří:  

 působení rušivých elementů na pozorovatele (počasí, hluk, prach, apod.) 

 nemožnost kdykoliv konfliktní událost opakovat, některé jevy mohou být pro oko 

nepostřehnutelné 

 nelze v případě nejasnosti přizvat další pomocnou osobu 

 jelikož nemáme pořízený záznam nelze jej vůbec prohlížet různými rychlostmi  

Vyhodnocení pořízeného záznamu by mělo probíhat vždy mimo měřenou lokalitu. Pro 

správné hodnocení dat je nutné eliminovat rušivé jevy a zajistit pro pozorovatele klidné a 

nerušené místo (FOLPRECHT, KŘIVDA, 2006, str. 15). 
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2.4 Vyhodnocení záznamu 

Pro vyhodnocení konfliktní situace se používá trojmístný klasifikační symbol: 

 

  

 

Obr. 3 Klasifikační symbol 

 

První znak v klasifikačním symbolu: 

První místo klasifikuje konfliktní situaci dle účastníků. Celkově je možné zde zhlédnou 

znaky 1–9. Znaky 1–3 zachycují konflikt, který vznikl za účasti pouze jednoho účastníka, 

přesněji chodce, automobilu nebo tramvaje. Zpravidla se jedná o méně vážné situace, 

jelikož zde nedochází k újmě ostatním účastníkům silničního provozu. Ostatní znaky 

objevující se na prvém místě klasifikačního symbolu vyjadřují různou kombinací 

účastníků. Jedná se o situaci mezi dvěma a více účastníky. 

 

Kategorie Znak 

chodec 1 x x 

automobil 2 x x 

tramvaj 3 x x 

chodec x automobil 4 x x 

chodec x tramvaj 5 x x 

automobil x 
automobil 6 x x 

automobil x tramvaj 7 x x 

tramvaj x tramvaj 8 x x 

jiné (cyklista apod.) 9 x x 
    Zdroj: převzato z Folprecht, J., Křivda, V., 2006, str. 12  

Tab. 1 Značení prvního místa klasifikačního symbolu 
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Druhé znak v klasifikačním symbolu: 

Na druhém místě se objevuje písmeno, respektive písmena, která mají popsat způsob 

konfliktu. Pro vhodnější vystihnutí chování účastníků konfliktu se zde vyskytuje doplňkový 

znak ve formě malého písmena. 

 

Kategorie Znak 

možnost střetu s příčně jedoucím x A x 

možnost střetu s protijedoucím x B x 

možnost střetu ve stykovém bodě x C x 

možnost střetu najetím zezadu x D x 

možnost střetu se souběžně jedoucím x E x 

možnost střetu vlivem parkovacího 
manévru 

x P x 

možnost střetu vlivem otáčení x O x 

vjezd (vstup) na červenou x č x 

zavinil chodec x ch x 

zavinilo vozidlo x v x 

zavinil cyklista x c x 

agresivita x a x 

pasivita x p x 

vlivem zastavení na přechodu pro chodce x s x 

vlivem fronty na křižovatce x f x 

vlivem blízké křižovatky se SSZ x x x 

neporozumění signálu na SSZ x n x 

       Zdroj: převzato z Folprecht, J., Křivda, V., 2006, str. 12  

Tab. 2 Značení druhého místa klasifikačního symbolu 

 

Třetí znak v klasifikačním symbolu: 

Úkolem posledního symbolu je vystihnout závažnost daného konfliktu. Konflikty 

rozdělujeme do čtyř kategorií značeny číslicemi 1–4 dle závažnosti. 

 

Kategorie Kritérium Znak 

potenciální konfliktní 
situace (bez reakce) 

zvýšení plynulosti provozu nebo 
akce bez možných následků 

x x 1 

konfliktní situace (bez 
násilné reakce) 

narušení provozu nebo bez reakce, 
ale s možnými následky 

x x 2 

konfliktní situace (ostrá 
reakce) 

úhybná reakce - prudké brzdění 
nebo náhlé vybočení) 

x x 3 

dopravní nehoda 
střet vozidel, s účastí chodce, 
havárie 

x x 4 

 Zdroj: převzato z Folprecht, J., Křivda, V., 2006, str. 12  

Tab. 3 Značení třetího místa klasifikačního symbolu 
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2.5 Metodika používaná na ČVUT v Praze 

Alternativou zápisu konfliktních situací podle doc. Ing. Jana Folprechta, CSc. nám 

může posloužit metodika zápisu používaná studenty v rámci výuky na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní. Tamní studenti aplikují vlastní vytvořenou pomůcku ve vybraných 

lokalitách do předmětu „Dopravní průzkumy a teorie dopravního proudu“. Kostrou dané 

metodiky slouží rakouská metodika a částečně převzaté některé poznatky získané 

z výzkumu doc. Folprechta. Metodika se taktéž opírá a vychází z doporučení Světového 

silničního sdružení PIARC. 

Zápis samotné konfliktní situace je realizován pomocí tří znaků. Pro znázornění 

uveďme příklad zápisu skoronehody O / B – 1. První místo v zápisu zaujímá viník, nebo 

ten, kdo zadal příčinu ke vzniku konfliktní situace. Naopak znakem za lomítkem rozumíme 

účastníka provozu, který musel na nebezpečnou akci viníka reagovat. Číselné označení 

realizuje poslední znak při zápisu touto metodou a má přiblížit stupeň závažnosti udané 

situace. Rozlišujeme pět základních skupin závažnosti konfliktů označovány čísly 0–4. 

Jako první si uvedeme stupeň 0. Tímto stupněm se označuje pouhé porušení pravidel 

silničního provozu osamoceného vozidla. Nevzniká tedy možné omezení či ohrožení 

ostatních účastníků. Jako příklad uvedeme porušení pravidel v rámci křižovatky. Ty 

mohou nastat při nesignalizování změny směru jízdy. 

Stupněm číslo 1 je přidělen všem kontrolovaným manévrům bez omezení nebo 

s malým omezením. Jako příklad může sloužit konflikt, který je mnohokrát vídán 

v přeplněných ulicích měst. Zde se často v dopravní špičce tvoří kolony. Vozidla stojící za 

sebou mnohdy zastaví na přechodu pro chodce, který právě díky dopravní špičce a 

vzniklé koloně přehlédli. Řidič vozidla si kolikrát svůj počin ani neuvědomí a zjistí jej až 

v době, kdy již nemůže vozidlem vycouvat nebo posunout jej směrem kupředu. Svým 

chováním pak donutí chodce vozidlo obejít. 

V pořadí následuje stupeň závažnosti čísla 2. Interpretujeme jím kontrolovaný manévr 

s omezením. Rozdílem mezi stupni 1 a 2 je poměrně malý, klade na pozorovatele větší 

nároky na jeho určení. Rozdělujeme konflikt na méně závažný a závažnější. Jako příklad 

více závažného konfliktu, můžeme uvést konflikt, kdy řidič nákladního vozidla si pro 

zlepšení rozhledového poměru více najede do prostoru křižovatky a nutí tedy svým 

jednáním ostatní účastníky reagovat objetím. Předposledním stupněm v rozdělení dle 

ČVUT je stupeň závažnosti konfliktu 3. Tím interpretujeme takové události, při kterých 

dochází k ohrožení účastníků silničního provozu. Při těchto situacích je pak jedinou 

možností odvrácení nebezpečné situace a tím zabránění vzniku dopravní nehody pouze a 

jedině prudký manévr v mnoha případech signalizován hlasitým brzděním doplněným 

například troubením.  
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Stupněm 4 označíme záznam již vzniklé nehody. Zde již není možnosti střetu 

zabránit, lze mnohdy jen zmírnit následky (KOCOUREK, 2011, str. 28-30). 

Tab. 4 Příklady stupňů závažnosti 

  Stupeň 0 

Porušení pravidel (bez kontaktu s jiným 

účastníkem silničního provozu), bezohledná jízda 

(samostatná agresivní jízdy, překročená jízda – 

červené vozidlo, nezapnutý ukazatel směru jízdy – 

nákladní automobil, bezohledná jízda 

víceúčelovým pruhem – modré vozidlo).                                                                           

Příklad zápisu: O - 0, N – 0 

  Stupeň 1 

Kontrolovaný manévr s mírným omezením 

(např. zastavení vozidla na přechodu pro chodce, 

kvůli kterému chodec obchází vozidlo a vystavuje 

se nebezpečí střetu s jiným vozidlem).                                                                   

Příklad zápisu: O/Ch – 1 

  Stupeň 2 

Výrazný manévr s omezením (např. náhlé 

zastavení červeného vozidla nutí řidiče modrého 

automobilu náhle změnit směr jízdy křižovatkou, 

podobná situace může nastat při mírném najetí 

nákladního automobilu do křižovatky kvůli např. 

špatným rozhledovým poměrům a náhlému 

vybočení modrého vozidla). Příklad zápisu: O/O – 

2, N/O – 2 

  Stupeň 3 

Kritický manévr, s ohrožením (skoronehoda je 

provázena silným brzděním a popřípadě doplněna 

výrazným akustickým doprovodem. Příklad zápisu:  

N/ O – 3                               

 

 

Stupeň 4 

Fyzický konflikt, dopravní nehoda (např. 

nedání přednosti v jízdě zprava, boční náraz).  

Příklad zápisu: N/ O – 4 (v tomto případě je 

viníkem červené vozidlo, přesto je zápis opačný 

než říká logika: zavinil/ reagoval. To proto, že 

nehodě zadal příčinu nákladní vůz, který měl 

přednost, a reagoval červený vůz, který nedával 

pozor)   
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2.6 Analýza získaných dat 

Po provedené analýze, která spočívá ve vyhodnocení pořízeného videozáznamu, 

spojené s ohodnocení konfliktních situací příslušným tříznakým symbolem dané metodiky 

je vhodné doplnit zanesením všech konfliktních situací do půdorysného schématu dané 

lokality. Jednodušeji řečeno zjištěné konfliktní situace zjednodušeně zakreslíme i s jejich 

účastníky. Značky zachycující samotné účastníky můžeme doplnit o šipky, které nám 

v této souvislosti zachytí směr pohybu účastníka konfliktu.  

Druhým kladem zakreslení do půdorysného schématu je ucelenost sledovaných jevů 

v jednom výsledném nákresu. Pomocí zjednodušujících schémat je nákres přehledný, a 

stále velice výstižný. Stává se tedy srozumitelným i pro laickou veřejnost, bez nutnosti 

časově náročného zasvěcení do problematiky. Při doplnění schématu důležitými 

dopravními značkami upravující přednosti v jízdě, nastává snadná orientace s možností 

zjištění viníka, tedy řidiče zadávající příčinu vzniku konfliktní situace. Z výsledků často se 

vyskytujících konfliktů lze poměrně snadno rozpoznat a vyznačit nejkritičtější místa v dané 

lokalitě, kde provádíme průzkum. V této době již tedy známe dostatečně jak konfliktní 

místa, respektive kolizní body, tak i počty a způsob konfliktů a jimi doprovázené účastníky. 

Četnost výskytů je ukazatelem váhy příčin, které lze logicky odvodit z typů konfliktních 

situací. 

S výslednou analýzou souvisí veličina nazývána jako relativní konfliktnost. Relativní 

konfliktnost označujeme zkratkou „kR“. Její úlohou je dát výslednou představu a míře 

nebezpečnosti na daném místě. Relativní konfliktnost je počet vzniklých konfliktních 

situací na 100 vozidel (jednotkových vozidel), respektive 100 chodců. 

Relativní konfliktnost kR určíme dle Kocourka vzorcem: 

 

   
   

 
                         [1] 

kde: 

 PKS – počet konfliktních vozidel za hodinu [k.s./hod]  

 I – intenzita jednotkových vozidel za hodinu [jv/hod]  

 

1) Konfliktní situace, u kterých se nestanovuje ukazatel relativní konfliktnosti kR: 

-  1ch1 – v tomto případě se jedná o přecházení chodců mimo místo k tomuto účelu 

určených, tedy mimo přechod pro chodce 

-  1c1 - špatné chování cyklisty, který vědomě použil místo určené pro vcházení 

chodců na přechod pro chodce k vyjetí z vozovky na chodník 
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-  4chp1 – pasivní až chaoticky vypadající chování chodce na přechodu pro chodce, 

který se následovně po vstupu na přechod v zápětí vrátil na chodník, nebo váhal 

vstoupit do vozovky v době, kdy jiní chodci bezpečně přecházeli 

2) Konfliktní situace, u kterých se stanovuje ukazatel relativní konfliktnosti kR: 

-  4cha2, 4cha3 – prezentování agresivním chováním chodce, který vstoupil na 

přechod pro chodce těsně před blížícím se vozidlem. Ve většině případů si tato 

situace vyžádala pouze malou reakci řidiče vozidla (závažnost 2), v minimálním 

počtu pak hrozilo bezprostřední nebezpečí srážky (závažnost 3) 

-  4va2, 4va3 – opět objevující se agresivní chování v tomto případě zapříčiněné 

řidiči vozidel, kteří nedali přednost chodcům na přechodu pro chodce. Chodci jsou 

vzniklou situací nuceni svou prozatímní chůzi omezit a zpomalit, popřípadě 

dokonce ji úplně přerušit. 

-  4ca2 – agresivní chování vídané u cyklisty, který podobně jako vozidla nedal 

přednost chodcům na přechodu pro chodce 

Souhrnně lze jako konfliktní situaci, kterou později započítáváme do tzv. relativní 

konfliktnosti „kR“ označit konflikt mezi jedním a více účastníky provozu. Nebereme tedy do 

tohoto souhrnu konfliktní situace, kde je znám pouze jeden účastník, který se provinil 

například porušením pravidel silničního provozu. Tedy nepůsobil na ostatní účastníky 

silničního provozu, kteří by byli nuceni na jeho počínání reagovat.   

Společným znakem konfliktních situací počítajících se je, že disponují v prvním 

klasifikačním znaku hodnotu 4 až 8, respektive 9. Devátý znak se objevuje pouze 

v případech, že se nejedná o samotného cyklistu. 
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3 DOPRAVNÍ PRŮZKUMY   

Ve vybrané nehodové lokalitě bylo nutné zajistit další informace o silniční dopravě a 

dopravních zařízeních, které nám později mohou posloužit jako podklady nejen pro 

dopravní plánování, projektování a modernizaci daného místa v dopravní síti. Ale také 

podněty pro návrh zlepšení provozních poměrů z různých hledisek, jako je například 

bezpečnost, plynulost, pohodlí, hospodárnost dopravy a také v dnešní době velmi často 

probírané téma, kterým je důsledek činnosti dopravy na životní prostředí (MEDELSKÁ, 

1991, str. 30). Tyto informace můžeme zajistit dopravním průzkumem dané lokality. Cílem 

dopravního průzkumu bylo zjištění intenzity provozu a skladba jednotlivých dopravních 

proudů v dané křižovatce. Na základě znalostí těchto důležitých parametrů dopravy, lze 

později navrhovat řešení na území daného místa a řešit zde následující problémy: 

 lepší využití dopravního prostoru 

 zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy 

 celkovou modernizaci dopravních sítí 

 zlepšení parametrů dopravních zařízení 

 organizační, provozní a ekonomické problémy (MEDELSKÁ, 1991, str. 30). 

 

Při dopravním průzkumu k zajištění námi vybraných údajů a charakteristik o dopravě 

lze měření provést jednou nebo vícekrát v průběhu času. Jelikož přeprava osob 

individuální automobilovou dopravou je stochastický jev, tedy v prostoru a čase nahodilý, 

doporučuje se provést dopravní průzkum vícekrát. Pouze tímto způsobem jsme schopni 

eliminovat a vystihnout změny dopravy v čase. Změny v nemalé míře závisí nejen na 

životním stylu obyvatelstva, ale nutnosti zásobování města či různým sezónním výkyvům 

zejména v nákladní dopravě (MEDELSKÁ,1991, str. 30). 

3.1 Metody průzkumu automobilové dopravy 

Z dřívějších poznatků na základě dlouholetých zkušeností bylo zjištěno, že průzkum 

intenzity automobilové dopravy se doporučuje provádět v úterý, ve středu anebo ve 

čtvrtek. Pokud možno v měsících březnu, dubnu, květnu, červnu, září a říjnu.  Dobu trvání 

je možno volit dle účelu průzkumu. Obvykle je doporučeno konat průzkum jako 16-ti 

hodinový, v čase od 5 h do 21 h. Získané hodnoty v tomto intervalu představují přibližně 

hodnotu ročního průměru denních intenzit. 

Směrový průzkum automobilové dopravy zpravidla čítá 15-ti hodinový cyklus. Při 

možnosti ovlivnění různými faktorů, například nedostatkem světla na přečtení 

poznávacích značek je povolena úprava délky trvání sledování na 14 hodin. Pro zjištění 

rozdílů mezi denní a noční dopravou je nutné námi prováděný průzkum doplnit o 
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24. hodinový. Poslední možností zkoumání je v dobách špičkových intenzit dopravy. Ty se 

provádějí v délce 2 nebo 4 hodin. Ve městě se jedná o ranní nebo polední hodiny mezi 6 

a 10 hodinou. Čas odpolední špičky nazýváme dobu od 14 do podvečerní 18. hodiny.    

Rekreační doprava (víkendová) se sleduje obvykle v pátek od 14 h do 18 h, kdy se 

početné skupiny lidí chystají a vyjíždí na víkendový odpočinek. Ať už cestují na chalupu, 

za přáteli nebo jen za zábavou. V sobotu se jedná o dobu mezi 6 h až 10 h dopolední. 

Nedělní odpoledne je naopak nejčastější doba návratu, zde sledujeme čas mezi 17 h a 

21 h, kdy můžeme opět očekávat dopravní špičku na místních komunikacích. 

Sezónní (zejména letní) dopravu sledujeme ve vybraných dnech odjezdu na 

dovolené. Jedná se zejména o letní měsíce kalendářního roku.  

Je-li dopravní průzkum prováděn s ohledem na návrh světelné signalizace, provádíme 

sledování vybrané lokality minimálně jeden týden po dobu 16-ti hodinách s následným 

dělením na 5-ti minutové intervaly. Interval dělení je vybrán s ohledem pro navržení 

optimálního řídícího cyklu. 

V potaz je nutné brát také dny, které jsou více zatížené, musíme je proto sledovat 

v jejich špičkách. Při průzkumu je taktéž možno spolupracovat s některým 

provozovatelem (zprostředkovatelem) (MEDELSKÁ, 1991, str. 35-37).   

3.1.1 Rozdělení metod dopravního průzkumu 

Dopravní průzkum lze rozdělit následovně: 

 podle pravidelnosti jeho vykonávání 

 podle druhu zkoumané dopravy 

 podle zjišťovaných charakteristik automobilové dopravy, MHD 

 podle počtu a místa sčítacích stanovišť 

 podle způsobu jeho vykonávání 

 podle rozsahu zjišťování (MEDELSKÁ, 1991, str. 36) 

3.1.2 Příprava dopravního průzkumu 

Před vlastním provedením průzkumu je vhodné si stanovit, za jakým účelem se mají 

námi získané výsledky dopravního průzkumu použít. Volíme tedy jeho rozsah, 

požadovanou přesnost, čas, metodu vypracování a v neposlední řadě také prostředky 

potřebné pro jeho uskutečnění. 

V přípravě dopravního průzkumu si musíme stanovit zvolené metody (existují dvě 

varianty): 

 bez spolupráce řidičů a jiných účastníků dopravy – hlavní nedostatkem této metody 

je velký počet použitých sčítačů a nedostatek určitých informací (sociologicko-

ekonomických)  
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 s řidiči a jinými účastníky dopravy – zde se jako nevýhoda objevuje mnohdy 

zkreslené výsledky (při nepravdivých nebo zkreslených informacích) 

Dále je nutné striktně se držet a postupovat dle následujících kroků: 

a) očíslovat nebo okótovat polohy sčítacích stanovišť pro potřebu vyhodnocení 

průzkumu pomocí strojového zpracování 

b) rozdělení města na zóny, obvody (okrsky) - výhodou je, pokud se shodují 

s urbanistickými obvody 

c) potřebný počet sčítačů, které jsou schopni zachytit požadovaný počet záznamů za 

jednotku času 

d) každý rozsáhlejší průzkum je vhodné sdělit daným úřadům a požádat o pomoc 

policii, pokud budeme zastavovat řidiče (z důvodů položení otázek), aby nedošlo 

k ohrožení, nebo aby se zajistila minimalizace negativního vlivu průzkumu 

e) finanční náklady na průzkum 

 

Mezi další důležité faktory které mohou ovlivnit dopravní průzkum a které je zapotřebí 

kontrolovat jsou: 

a) správně odevzdání průzkumných formulářů dopravního průzkumu 

b) počet odevzdaných sčítacích formulářů z každého stanoviště 

c) správnost záznamu sledovaných veličin 

d) prvotní zpracování záznamů měření, součty jednotlivých automobilů v jednotlivých 

intervalech 

Při zabezpečení výše uvedených požadavků jsme schopni zrealizovat dopravní 

průzkum s požadovanou přesnosti výsledků (MEDELSKÁ, 1991, str. 43-44). 

3.1.3 Rozdělení silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb. 

 kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly 

 kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro 

dopravu osob 

  kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro 

dopravu nákladů 

 kategorie O – přípojná vozidla 

 kategorie T – traktory zemědělské nebo lesnické 

 kategorie S – pracovní stroje 

 kategorie R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií 

Pro důkladnější analýzu skladby jednotlivých dopravních proudů je nutné dané 

kategorie vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb. dále dělit na podskupiny: 



Bakalářská práce  Adam Gassmann 

27 
 

1) Kategorie L:          

 - pro potřeby bakalářské práce nebylo nutné tuto kategorii dále konkretizovat a 

členit na podskupiny 

2) Kategorie M:          

 M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, 

nebo víceúčelová vozidla .        

 M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a 

jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg (v dopravním průzkumu 

nazývaná jako „autobus“ ).       

 M3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a 

jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg (v dopravním průzkumu 

nazývaná jako „autobus“). 

3) Kategorie N:          

 N1 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.  

 N2 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak 

nepřevyšuje 12 000 kg.         

 N3 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg. 

4) Kategorie O, T, S, R:         

 - pro potřeby bakalářské práce nebylo nutné tuto kategorii dále konkretizovat a 

členit na podskupiny 

 

Ve výsledcích celostátního sčítání dopravy 2010, které má stanoveny cíle jako např. 

získání aktuálních informací o zatížení dálniční a silniční sítě v ČR, vyhodnocení 

nehodovosti a mnoho dalších se objevuje změna metodiky v počítání nákladních souprav, 

vozidlo s přívěsem nebo návěsem se nově započítává jako jediné vozidlo. Nově 

používané označení druhů vozidel při vyhodnocení sčítání dopravy je uvedeno v tabulce. 

(viz příloha 4). Nové označení nebylo použito pro potřeby bakalářské práce, rozdělení 

vozidel při dopravním průzkumu bylo použito v souladu s rozdělení silničních vozidel 

podle zákona č. 56/2001 Sb. 

3.1.4 Dopravní zatížení křižovatky  

 Dopravní zatížení křižovatky je charakterizování parametry dopravních proudů na 

jednotlivých ramenech. Skladbu jednotlivých dopravních proudů tvoří několik jízdních, 

popřípadě pěších proudů 

Dopravní proud je popsán parametry: 

 intenzitou dopravního proudu, [voz/h, jv/h] 

 hustotou dopravního proudu, [voz/km] 

 rychlostí dopravního proudu, [km/h] 
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 časovým odstupem vozidel, [s] 

 délkovým odstupem vozidel, [m] 

 zdržením dopravního proudu, [s] 

 časovým průběhem intenzit 

 složením dopravního proudu 

 

Zmíněné parametry, kterými popisujeme dopravní proud, zapříčiňují svým působením 

faktory, které je ovlivňují. Faktory lze rozdělit do dvou skupin, jedná se o faktory 

dominantní a potlačené. Na výsledné působení jednotlivých faktorů má vliv mimo jiné i 

konkrétní lokace křižovatky. 

Základní skupiny ovlivňujících faktorů jsou: 

 Technické parametry komunikace: 

 směrové vedení trasy 

 výškové uspořádání komunikace 

 rozhledové poměry 

 kvalita povrchu vozovek 

 počet a druh křižovatek 

 možnost parkování a jeho typ 

 charakter okolní zástavby apod. 

 Organizace a řízení dopravy: 

 omezení rychlosti 

 zákazy zastavení, stání nebo parkování 

 zákazy určitých pohybů 

 zjednosměrňování komunikací 

 opatření ke zvýšení homogenity dopravního proudu 

 Technické parametry vozidel: 

 akcelerační a decelerační schopnosti 

 maximální provozní rychlost 

 rozměry vozidel 

 Psychologické a fyziologické charakteristiky řidičů: 

 rozdíly v chování a jednání řidičů 

 okamžité indispozice řidiče 

 reakční schopnosti 

 Klimatické podmínky: 

 sucho  mokro 

 jasno  zataženo 

 léto  zima 
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 Okamžité dopravní podmínky: 

 intenzita a skladba vlastního dopravního proudu 

 intenzita a skladba protisměrného dopravního proudu 

 vliv zastavení, stání a parkování vozidel 

 charakteristiky pěší dopravy na sledované komunikaci 

 vliv dopravních nehod a další vlivy (TULPA, 2007, str. 23-24) 

3.2 Vyhodnocení průzkumu intenzit dopravy 

Z důvodů neznalosti poměrů a složení dopravního proudu ve vybrané lokalitě jsem 

uskutečnil dopravní průzkum. Cílem sledování bylo zjištění intenzity provozu. Provedl 

jsem dva dopravní průzkumy, první v ranní špičkové hodině, druhý naopak v odpolední 

špičkové hodině. Měření jsem zrealizoval pomocí metody čárkovací, kdy jsem projíždějící 

účastníky silničního provozu zapisoval do předem připravených formulářů (viz. příloha 3). 

Pro vhodnější práci při sčítání dopravy z důvodů více ramen křižovatky jsem použil 

dalšího jednoho pozorovatele. Toto rozhodnutí umožňovalo snazší orientaci v daném 

místě a také možnost rozdělení dopravních proudů do jednotlivých směrů. 

Průzkum byl proveden dne 22. 11. 2011, vždy v době trvání 2 hodin. V ranní špičce 

od 7:00 do 9:00, v odpolední špičce od 14:00 do 16:00. Časový výběr zahájení a samotná 

délka uskutečnění průzkumu byl ovlivněn mimo jiné i brzkým stmíváním, a tedy 

nedostatkem světla. 

 
    Zdroj: mapové podklady www.mapy.cz 

Obr. 4 Umístění pozorovatelů při průzkumu intenzity dopravy 
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Pro další potřebu bakalářské práce jsem použil následující dopravní průzkum: 

 

Datum, den konání:  22. 11. 2011, úterý  

Doba konání průzkumu:  15–16 hod., odpolední špička 

 

V následující tabulce 5 jsou uvedeny naměřené intenzity vozidel (voz/h, jv/h), které 

jsem získal z vlastního dopravního průzkumu. 

 

Směr 
Kategorie vozidel Celkem 

[voz/h] 
Celkem 

[jv/h] L M N1,2  N3 Autobusy 

A   B - 247 10 - 9 266 280 

A   C - 189 5 - - 194 197 

A   D - - - - - 0 0 

Celkem z A 0 436 15 0 9 460 477 

B   A - 265 14 - 4 283 294 

B   C - 46 - - - 46 46 

B   D - 3 - - - 3 3 

Celkem z B 0 314 14 0 4 332 343 

C   A - 112 3 - - 115 117 

C   B - 99 2 - - 101 102 

Celkem z C 0 211 5 0 0 216 219 

D   A - 2 1 - - 3 4 

D   B - 5 - - - 5 5 

D   C - 4 - - - 4 4 

Celkem z D 0 11 1 0 0 12 13 

Celkem 
křižovatkou 

0 972 35 0 13 1020 1052 

Zdroj: vlastní měření 

      Tab. 5 Naměřené intenzity vozidel 
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Pro potřeby ve výpočtech, je z důvodu nesourodosti sledovaných dopravních 

prostředků (různá hmotnost, délka, dynamické vlastnosti) vhodné dané výsledky 

přepočítat na jednotková vozidla. Pro sjednocení nám slouží přepočtové koeficienty. 

Podkladem přepočtových koeficientů nám slouží osobní automobil kategorie M1, jehož 

přepočtový koeficient je roven ki = 1,0 [-]. Ostatní koeficienty skupin vozidel jsou odvozeny 

dle základního koeficientu pro osobní automobil. 

 

Skupina vozidel Koeficient ki [-] 

Osobní automobil 1,0 

Nákladní automobil - lehký 1,5 

Nákladní automobil - těžký 2,0 

Autobus 2,0 
    Zdroj: převzato od TULPA, 2007, str. 21 

       Tab. 6 Tabulka přepočtových koeficientů 

3.2.1 Přepočtové koeficienty 

Přepočtové koeficienty slouží k přepočtu intenzity dopravy zjištěné během 

krátkodobého dopravního průzkumu, při odhadu stanovení ročního průměru denních 

intenzit. Koeficienty charakterizují denní, týdenní a roční variace intenzit dopravy. 

Koeficienty jsou stanoveny odděleně pro: 

 druhy vozidel 

 charakter provozu na komunikaci – daný zejména kategorií a třídou 

komunikace (a u silnic II. a III. třídy podílem rekreační dopravy) 

Charakter provozu ne komunikaci je daný zejména její kategorií a třídou. Jsou 

stanoveny skupiny podle tabulky (viz. příloha 5) 

3.2.2 Přepočet na denní intenzitu v běžný pracovní den 

Denní intenzita dopravy se určí pro jednotlivé druhy vozidel (případně pro vozidla 

celkem) podle vzorce: 

           [2] 

kde: 

 Id – intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu [voz/den]  

 Im – intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu 

            [voz/doba průzkumu] 

 Im – intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu 

                  [voz/doba průzkumu]  
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Pro určení denní intenzity dopravy jsou použity výsledky z prováděného průzkumu 

v době trvání od 15:00-16:00. Podle doby konání průzkumu jsou přiřazeny koeficienty 

variací intenzit dopravy. Doba konání je zároveň i doporučená doba průzkumu. 

Přepočtové koeficienty jsou použity dle TP 189, hodnoty použitých koeficientů jsou 

uvedeny v příloze 5 (BARTOŠ, 2007, str. 12-16). 

 

Dosazení do vzorce [2] byla po zaokrouhlení na celé číslo zjištěna denní intenzita ld 

11 661 [voz/den] (BARTOŠ, 2007, str. 16). 

Pozn.: Postup při výpočtu denní intenzity v běžný pracovní den je uveden v příloze 6. 

3.2.3 Pentlogram intenzit dopravních proudů 

Pro představy jednotlivých možných pohybů v křižovatce je zpracován pentlogram. Je 

znázorňován trajektoriemi existujících pohybů daného dopravního proudu. Každá 

objevující se trajektorie obsahuje hodnotu intenzit dopravního proudu přepočtenou na 

jednotková vozidla, celková hodnota pro příslušné rameno křižovatky je uvedena pod 

názvem jednotlivých ulic. 

 
 

Obr. 5 Pentlogram intenzit dopravních proudů [jv/h] 
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Z prováděného průzkumu intenzity dopravního proudu je možno stanovit jeho skladbu 

ve sledované lokalitě. Kategorie M1 (osobní automobily) tvoří skupinu s podílem 

přesahujícím 95 %. Je tedy zřejmé, že ve většině případů zde zahlédneme právě osobní 

automobily. Druhou největší skupinu tvořící podíl necelých 3,5 %, je vznikající skupina pro 

potřebu bakalářské práce sloučením skupin N1 a N2. Samotnou skupinu poté prezentují 

autobusy, jejichž výskyt ve sledované lokalitě představuje hodnota 1,2 % v grafu. Velice 

ojedinělým případem je výskyt vozidla kategorie N3, které se zde taktéž objevilo. Pouze 

však v jednom exempláři. Proto toto vozidlo není dále zahrnuto. Poslední skupina 

zaznamenána v tabulce 5 představuje skupinu vozidel L1, vozidla mívající zpravidla méně 

než 4 kola. Patří zde například jednostopé motocykly nebo vybrané tříkolové vozidla. 

Vozidla jmenované skupiny nebyla při realizaci průzkumu v daném období zaznamenána. 

Důvodem může být období konání průzkumu, kdy mnozí motocyklisté již omezují využití 

svých motocyklů a dokončují přípravu na zimní období. 

Ostatní účastníci silničního provozu, se kterými se můžeme každodenně setkat, jsou 

například cyklisté. Pro cyklisty rovněž platí, že se ve výsledcích průzkumu neobjevují. Je 

to opět dáno především ročním obdobím, jelikož tento druh dopravy není celoroční. A 

opět můžeme říci, že cyklisté jsou silně ovlivňováni počasím.     

 
 

Graf 1 Složení dopravního proudu 

 

Křižovatka je dle předpokladů nejvíce vytížena ve směru hlavní pozemní komunikace. 

Nejvytíženějším ramenem je rameno A, vedoucí od okružní křižovatky a to oběma směry. 

Zjištěná hodinová intenzita v obou směrech z tohoto ramene čítá 892 (jv/h). Ze směru od 

okružní křižovatky se jednalo o 477 (jv/h), opačným směrem 415 (jv/h). Následuje rameno 
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hodnota obdobná, přesněji 389 (jv/h). Nejslabší rameno D, vlivem zavedeného 

jednosměrného provozu dosahuje intenzity 16 (jv/h). 

Získané údaje o intenzitách lze označit pouze jako průměrné, jelikož je doprava 

dynamický systém, který se v čase mění. Tudíž i počty projetých vozidel za jednotku času 

mohou být rozdílné. Pro výstižné znázornění intenzit v dané lokalitě by byla potřeba tento 

průzkum zrealizovat opakovaně a určit průměrnou hodnotu, která by vypovídala o reálné 

situaci.  

3.3 Analýza nehodovosti 

Cílem prováděné analýzy je zisk informací o stavu nehodovosti ve sledované lokalitě. 

Z  dostupných analýz určených širší veřejnosti (statistika Policie ČR apod.) zjistíme 

počty nehod, počet zraněných a usmrcených osob na sledovaném území. Velmi důležité 

informace jako místo střetu či podmínky před nehodovou událostí nám ovšem zůstanou 

utajeny. 

Pro vysledování nebezpečných míst v křižovatce byla použita metoda sledování 

konfliktních situací v silničním provozu. 

3.3.1 Dopravní nehoda 

Se spojením těchto dvou slov se v životě nesčetněkrát setkává snad každý účastník 

silničního provozu. Lze jej zaslechnout prakticky každodenně. Mnohdy nám postačí jen 

otevřít denní tisk, zapnout si televizi či projít množství odkazů na internetu zabývající se 

touto problematikou. Setkáme-li se tedy s pojmem dopravní nehoda pouze 

prostřednictvím masového média, jedná se o přijatelnější způsob vzhledem k naší osobě. 

Opak pak nastává v době, kdy se sami stáváme přímým, popřípadě nepřímým 

účastníkem dopravní nehody. Proto nastává správný čas si pojem dopravní nehoda 

definovat. Samotných výkladů definice, z kterých můžeme vycházet je více. Jako příklady 

nám mohou posloužit definice použité ze zákonů, norem či příklady použité v další 

literatuře.  

Dopravní nehodou tedy rozumíme 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.  

1. událost v silničním provozu, při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo 

škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla  

2. mimořádná událost, při níž vznikne újma na zdraví osob nebo škoda na věcech 

v přímé souvislosti s provozem dopravního prostředku nebo dopravního zařízení 

(FRIČ, 2008, str. 9) 
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3. jako nezamýšlenou, nepředvídanou událost v silničním provozu na veřejných 

komunikací způsobená dopravními prostředky, která měla škodlivý následek na 

životech, majetku nebo zdraví osob (CHMELÍK, 2009, str. 183) 

Podíváme-li se zřetelněji na poslední zmiňovanou definici dopravní nehody, nelze 

nechat bez povšimnutí slova jako nezamýšlená a nepředvídaná událost provozu na 

veřejných komunikacích a v neposlední řadě taktéž škodlivý následek. Zmíněná slova 

definují základní znaky dopravních nehod. 

Neočekávanost, ale také zpravidla předvídatelnost nehody je dána zejména 

momentem překvapení. Tento fakt předurčuje silniční dopravní nehody jako neočekávané, 

náhle se objevující, ale i takové, které lze předpokládat vzhledem k jednání účastníka 

silničního provozu. Příkladem předpokládané nehody nám může posloužit nepochopitelná 

riskantní jízda řidiče v nepřehledném úseku a v hustém provozu. Zda-li námi zmiňovaný 

řidič opravdu zaviní dopravní nehodu, je dílem náhody. Tuto skutečnost ovlivňuje mnoho 

faktorů (CHMELÍK, 2009, str. 183). Jedním z mnoha může být také moment překvapení 

pro ostatní řidiče, který může mít vliv na pozdějším reprodukování událostí. Přitom určit 

hranici předvídatelnosti je velice složité. 

Provoz na pozemních komunikacích, ostatně jako každou dopravu můžeme 

charakterizovat jako pohyb dopravních prostředků po dopravní cestě. Samotná dopravní 

nehoda je negativním důsledkem pohybu dopravních prostředků. 

Posledním slovem definující základní znaky dopravních nehod je škodlivý následek. 

Hlavním úkolem je tedy objektivně zjistit reálnou, přímou škodu vzniklou v souvislosti 

s nehodovou událostí. V případě, že při nehodové události nedojde ke vzniklé škodě, 

nelze danou dopravní nehodu kvalifikovat jako poruchový trestný čin (CHMELÍK, 2009, 

str. 22). 

Při dopravní nehodě, která tedy vzniká působením různých okolností, se zde objevuje 

i nehodový děj. Ten se vyskytuje před samotným vznikem dopravní nehody. Pouze 

přístup a chování účastníků může výsledek tohoto děje ovlivnit. Nehodový děj lze tedy 

vyjádřit pomocí následujícího obrázku. 

 
             Zdroj: ŠTIKAR, 2003, str. 220 

Obr. 6 Nehodový děj 
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3.3.2 Kvalifikace dopravních nehod 

Z hlediska charakteru silničních dopravních nehod: 

1. Srážky – jde o střet dvou nebo více účastníků silničního provozu, z nichž alespoň 

jeden se pohyboval ve vozidle. Může jít o srážky (čelní, boční a náraz zezadu), 

náraz dopravního prostředku na pevnou překážku, střet dopravního prostředku 

s chodcem nebo se zvířetem. 

2. Havárie – na dopravní nehodě má účast pouze jediné silniční vozidlo. 

3. Jiné nehody – které nelze zařadit do kategorie srážek nebo havárií. 

Z hlediska nehodového jednání: 

1. Subjektivní 

 nepřiměřená rychlost 

 nedodržení přednosti v jízdě 

 nedodržení vzdálenosti mezi vozidly 

 jízda po nesprávně straně 

 jízda pod vlivem drog nebo jiných návykových látek apod. 

2. Objektivní 

 špatný technický stav pozemní komunikace 

 nepředvídatelná událost (CHMELÍK, 2009, str. 184) 

Z hlediska členění dle následku dopravní nehody: 

1. nehody s následkem usmrcení (do 24 hodin a do 30 dnů po vzniku nehody) 

2. nehody s následkem těžkého zranění 

3. nehody s následkem lehkého zranění 

4. nehody pouze s hmotnou škodou 

První tři kategorie dopravních nehod dle jejich následku souhrnně označujeme jako 

„nehody s osobními následky“ (FRIČ, 2008, str. 9). 

3.3.3 Příčiny dopravních nehod 

Podíváme-li se na dopravní nehody z užšího pohledu, vždy jsme schopni popsat její 

příčinu vzniku. Prvotním impulsem pro vznik dopravní nehody ve většině případů je tzv. 

nehodové jednání. Pod tímto souslovím si můžeme představit jednání účastníka silničního 

provozu, který svým konáním nehodovou událost způsobil.  

Mezi hlavní příčiny vzniku nehodové události můžeme zařadit selhání lidského 

faktoru, tedy samotného řidiče nebo jiného účastníka silničního provozu. Nesmíme také 
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opomenout množství chodců a cyklistů, kteří se nemalou měrou zaslouží o vznik mnohých 

nehodových událostí. Nenadálé vybočení čí jiný podobný manévr, který se může v jejich 

podání objevit, by měl řidič předvídat vždy, kdy se s těmito účastníky střetne na pozemní 

komunikaci. Cílem by měla být taková reakce, která by zamezila vzniku konfliktu. Pro 

příklad jmenujme správné zachování v situaci, kdy řidič jedoucí za cyklistou, jej nezačíná 

předjíždět v době, kdy se cyklista nachází například před kanalizační vpust. Řidič už teď 

může předpokládat, že se jej cyklista bude snažit objet. Obecně můžeme tvrdit, že vzniku 

dopravních nehod je výsledkem spolupůsobení čtyř základních faktorů: 

1. řidiče 

2. vozidla (technický stav) 

3. pozemní komunikace (technický stav) 

4. jiné vlivy (chodci, zvířata, psychologické příčiny, atd.) 

Podíváme–li se na selhání člověka vzhledem k jednotlivým ustanovením zákona 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dojdeme k těmto 10. velmi 

typických a často se opakujících příčin nehod řidičů motorových vozidel:  

1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 

2. nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 

3. nesprávné otáčení nebo couvání 

4. nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky 

5. nedání přednosti upravené dopravní značkou „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“ 

6. nezvládnutí řízení vozidla 

7. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 

8. vjetí do protisměru 

9. vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 

10. nedání přednosti při odbočování vlevo (CHMELÍK, 2009, str. 193) 
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3.3.3.1 Technický stav vozidla jako příčina vzniku dopravní nehody 

Dojde-li k nehodě, jejíž příčinou je závada technického charakteru, jedná se ve 

většině případů o pochybení vlastníka, uživatele nebo samotného řidiče daného vozidla. 

Většinou se jedná o zanedbání jeho údržby. Poměrně často na silnicích vídáme řidiče, 

kteří podceňují drobné závady, které později mohou mít katastrofální následky při dalším 

provozování vozidla. Ne každý si tedy počíná tak, jak má uloženou povinnost danou 

zákonem číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zde jsou uvedena 

závazná pravidla, v jakém technickém stavu lze užívat vozidlo, kdy odstranit závadu na 

vozidle apod. Konkrétní příčiny dopravních nehod technického charakteru bývají spjaty se 

závadami brzd, poškození soustavy umožňující řízení vozidla. Případy ve kterých dochází 

k náhlé poruše vyvolané například únavovou vadou materiálu, se vyskytují v malé míře 

(CHMELÍK, 2009, str. 187). 

3.3.3.2 Dopravní prostředí jako příčina dopravní nehody 

Obecně jsme schopni tuto kategorii příčin vzniku dopravní nehody rozdělit na dva 

celky. V prvním příčina spočívá ve špatném stavu pozemní komunikace. Jako příklad 

můžeme uvést neoznačenou překážku silničního provozu, nebo zvláště po zimním období 

objevující se nedostatky zapříčiněny špatnou údržbou pozemní komunikace. Zde lze také 

zařadit samotnou situaci v provozu, kterou jsou míněny všechny okolnosti bez přímého 

vlivu účastníka provozu. Příkladem nám poslouží různá hustota provozu, nenadálá změna 

povětrnostní situace či špatná viditelnost. Dle dlouhodobých statistik ovšem tyto výše 

uvedené příčiny mají na celkovém počtu vzniklých dopravních nehod jen nepatrnou účast. 

V daleko větší míře se objevuje druhá skupina příčin. Ty spočívají například 

v nedostatečném dopravním značení, které značně stěžují směrové vedení řidiče. Naopak 

přemíra dopravních značek taktéž negativně ovlivňuje řidiče. Ten je nucen sledovat 

dopravní značky v krátkém intervalu, což může rozptylovat jeho pozornost, která vede 

k předčasné únavě. Ta je velmi nebezpečná, pokud na ni řidič nezareaguje včas. 

Vyřknuté problémy se neobjevují jen na našem území, tyto problémy platí obecně. I proto 

je ve snaze o zlepšení vzniklé situace věnována velká pozornost v celé Evropské unii. 

Příkladem můžeme jmenovat použití žlutozelených fluorescenčních retroreflexních ploch, 

kterými jsou vybaveny dopravní značky v místech častých dopravních nehod. Úkolem 

takto vybavených značek je zajistit, aby řidič dbal v těchto místech zvýšené pozornosti. 

Dopravní značka je lépe viditelná a upoutá řidiče. Často se objevující nesvár na našem 

území je umístění velkých reklamních tabulí objevujících se nejen podél pozemních 

komunikací, ale i v blízkosti obcí či křižovatek. Reklamy odvádějí mnohdy pozornost jen 

na malý časový okamžik, který však ve výsledku často znamená větší dopad na řidiče, 

kterým není schopen průběžně sledovat okolní provoz. V poslední době je v této 
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problematice snaha o obrat a pomoci tak řidičům zbytečně se nerozptylovat a věnovat se 

řízení. Proto jsou v nejnebezpečnějších místech tyto billboardy odstraňovány (CHMELÍK, 

2009, str. 191-192). 

3.3.3.3 Selhání člověka jako příčina dopravní nehody 

Podobně jako technický stav vozidla či dopravního prostředí, může mít i samotné 

chování řidiče fatální následky při vzniku dopravní nehody. Svým chováním totiž ovlivňuje 

bezpečnost nejen sebe, ale i všech ostatních účastníků silničního provozu. Proto by měl 

dbát o zvýšenou pozornost při svém chování v různých situacích. V provozu by se měl 

řidič striktně vyvarovat opakujícím se nerespektováním právním předpisů a zbytečným 

hazardováním. K dopravní nehodě tedy dochází při selhání lidského faktoru v daném 

případě a v daných podmínkách. Při selhání lidského faktoru bývá původním jevem při 

vzniku nehody řidičova nepozornost nebo chybné jednání. Samotná nepozornost zaujímá 

po dlouhá léta jednu z prvních míst ve statistice dopravních nehod. Chybné jednání, kdy 

řidič pochybil a nezachoval se tak, jak by bylo nejvhodnější, lze z převážně 

psychologického hlediska rozdělit na tyto příčiny: 

1. porušený zdravotní stav včetně nedostatků smyslových orgánů 

2. nedostatek úsudkových schopností 

3. nedostatek znalostí 

4. nedostatek zručnosti, pohybových dovedností (nedostatek zkušeností a 

předvídání) 

5. přechodné stavy: 

a) únava z předcházející činnosti, zcela zmizí po odpočinku 

b) okénko ve vědomí, přechodné útlumové stavy aktivní pozornosti nebo některých 

jejich složek bez únavy 

c) přechodné emoce z rodinných, společenských a jiných důvodů, absorbující 

pozornost 

6. alkohol a jiné drogy, 

7. chronické či akutní abnormální duševní stavy a neurózy, 

8. činnost v časové zátěži (ŠTIKAR, 2003, str. 220) 

3.3.3.4 Vliv alkoholického nápoje na řidiče 

Požití alkoholického nápoje je stále hojně se vyskytující provinění českých řidičů. I 

konzumace menšího množství alkoholu, kdy se objevuje lehká podnapilost, je ve vztahu 

s řízením motorového vozidla velmi nebezpečná. Již v té chvíli řidič prožívá menší euforii, 

více riskuje, přeceňuje se, neúměrně zvyšuje svoji rychlost jízdy a objevuje se i nesprávné 

předjíždění. Tedy úkony jako dělané pro vznik dopravní nehody. Vždy ruku v ruce 
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s požitím alkoholu přichází i snížení pozornosti a omezení schopnosti soustředit se, tedy 

základní vlivy pro bezpečnou jízdu (ŠTIKAR, 2003, str. 222). Při snížení pozornosti, může 

řidič velice snadno přehlédnout například chodce na přechodu, tím pádem neúměrně 

prodloužit reakční dobu. 

Při požití většího množství alkoholu přicházejí daleko závažnější příznaky opilosti. 

S větším postižením psychické sféry se začínají objevovat poruchy senzorických a 

motorických funkcí. Dochází k poruchám zraku, později doprovázené i poruchou sluchu. 

Doba pro příjem zrakových a sluchových vjemů se taktéž neúměrně prodlužuje. Vždy je 

porušena funkce ústrojí rovnováhy. Navozuje se také takzvaný "tunelový efekt", který je 

podobný jízdě při velké rychlosti. Čím víc alkoholu, tím méně toho řidič vidí. K ovlivnění 

dochází i v rozumové sféře. Pro řidiče je nyní složitější zapamatovat si i jednoduché 

operace a učit se tak novým úkolům. Přibývá chyb, kterým se řidič prezentuje, setkáváme 

se často i s riskantním řešením situace vzniklé v provozu (CHMELÍK, 2009, str. 31-32). 

 

 

  Zdroj: www.auto.idnes.cz, 20. 3. 2012 

Obr. 7 Alkohol ovlivňující zorné pole řidiče 

3.3.3.5 Rychlost jízdy 

Nedodržování nejvyšších dovolených rychlostních limitů na pozemních komunikací 

stanovené zákonem je opět velmi častá příčina dopravních nehod. Zde samotný řidič ve 

většině případů vědomě porušuje závazný předpis. Přitom má dle zákona číslo 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích, povinnost přizpůsobit rychlost jízdy svým 

schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně 

technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám 

a jiným okolnostem, které lze předvídat. 
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Řidič by tak měl jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na 

vzdálenost, na kterou má rozhled. V provozu se s touto povinností neztotožňují ovšem 

všichni účastníci. Tím nepřeceňují jen své schopnosti v řízení vozidla, ale i limity 

samotného vozidla (CHMELÍK, 2009, str. 239). 

Pro určení správného tempa jízdy by měl řidič brát ohled na svoji praxi, dále také na 

povětrnostní podmínky, hustotu provozu a podle těchto faktorů upravit svoji rychlost 

v daném úseku, v daný čas a s ohledem na bezpečnost provozu.  

Samotnou rychlost jízdy tedy může ovlivnit pouze řidič. Je tedy pouze na jeho osobě 

zda bude vědomě překračovat povolené limity a zvyšovat si tak pravděpodobnost vzniku i 

sebemenší chyby, která může zapříčinit vznik dopravní nehody.   

3.3.3.6 Pozornost 

Udržet se v pozornosti, je jedním z důležitých prvků, které jsme nuceni splňovat, 

chceme-li bezpečně dosáhnout vytyčeného cíle své cesty. Jedná se i o základní 

povinnost, udělenou ustanovením v zákonu 364/2000 Sb., kde je dáno, že je řidič povinen 

po dobu jízdy plně se věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v silničním provozu. 

Pozornost lze definovat jako filtr pro senzorické vstupy (ŠTIKAR, 2003, str. 38). Jedná 

se také o důležitou podmínku k včasné reakci, při zpozorování podnětu.  

Je zřejmé, že řidič by měl být schopen umět svoji pozornost přenášet a rozdělovat. 

Tato schopnost mu poté dále dovolí nejenom vnímat více podnětů, ale také na ně 

adekvátně reagovat a vykonávat tak i několik úkonů současně (ŠTIKAR, 2003, str. 66). 

Nepozorný řidič velmi snadno nesprávně vyhodnotí nebezpečnou situaci, ohrozí tím 

nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Častým případem nepozornosti je 

únava řidiče. Proto by žádný řidič neměl přeceňovat své schopnosti a pro boj s únavou 

minimálně dodržovat přestávky, kdy po určité době jízdy zastaví a dopřeje si mírný 

odpočinek. Další skutečnost, která ovlivňuje pozornost je i praxe samotného řidiče. 

Souhrnně lze konstatovat, že pozornost závisí na vnějších a vnitřních činitelích. Do 

skupiny vnitřních činitelů zařazujeme následující stavy: celkový tělesný stav (věk, pohlaví, 

stavba těla, zdravotní stav, kondice), aktuální tělesný stav (nemoc, únava, nevyspělost, 

životospráva, denní rytmus, alkohol, léky), celkový psychický stav (osobnost, 

temperament, zájmy a potřeby) a aktuální psychický stav (psychická pohoda, duševní 

napětí, nálada, intenzivní zážitky, konflikty, únava, monotonie). V druhé skupině nazývané 

vnější činitelé zařazujeme následující: vlastností podnětů (síla, velikost, délka trvání, 

novost, neočekávanost, ojedinělost, pestrost, diferencovatelnost), vlastnosti fyzického 

prostředí (osvětlení, hlučnost, teplota, ventilace, vlhkost vzduchu, výpary, barevnost 

prostředí), vlastnosti sociálního prostředí (přítomnost jiných lidí, možnost komunikovat 

s nimi, mezilidské vztahy, konflikty, stresy, působení ostatních účastníků) (ŠTIKAR, 2003, 

str. 43-44). 
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3.3.3.7 Přednost v jízdě 

Při pohybu na pozemních komunikacích je řidič povinen opětovně dát přednost v jízdě 

ostatním účastníkům. Dát přednost v jízdě, znamená tedy řidičovu povinnost počínat si 

tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, nemusel náhle změnit směr popřípadě svou 

rychlost jízdy (CHMELÍK, 2008, str. 247). V lokalitě průzkumu jsou přednosti v jízdě 

upraveny svislými dopravními značkami. Dopravními značkami je zde označena hlavní 

pozemní komunikace a také všechny ostatní vedlejší komunikace. Objevuje se zde 

značka upozorňující řidiče na blížící se křižovatku. Na ramenech vedlejších silnic je 

umístěna značka „Dej přednost v jízdě“. 

Nejen v dříve zmíněných situacích je účastník povinen dát přednost v jízdě. Povinnost 

dát přednost nastává i v následujících případech. Odbočuje–li řidič vlevo, je povinen dát 

přednost v jízdě protijedoucím motorovým, ale i nemotorovým vozidlům. Tím pádem i 

jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců, tramvajím v obou 

směrech a podobně (CHMELÍK, 2009, str. 56-57). 

V místech, kde není přednost jízdy upravena dopravním značením, platí pravidlo 

přednosti jízdy vozidel přijíždějících zprava. Zpravidla se s ní setkáváme na parkovištích, 

kde je prioritou použití minima značek. Řidiči pohybující se v těchto místech velice často 

na toto pravidlo zapomínají a častokrát nedávají přednost vozidlům, které ji mají. Neví, jak 

se v takových situacích zachovat. Tyto nedostatky mohou tedy být příčinou ke vzniku 

dopravní nehody. 

Souhrnně lze říci, že nerespektování dopravní značení řidičem, v místech upravující 

přednost je velmi závažné provinění. Nerespektování může vést až ke vzniku dopravní 

nehody. Nepozornost, a s tímto spojené i přehlédnutí dopravního značení je jedna z příčin 

nerespektování dopravního značení. Často se také setkáváme s tím, že řidič jedoucí do 

křižovatky je přesvědčen, že právě on je ten, kdo má přednost. Někdy postačí i menší 

zkušenost s chybným odhadem vzdálenosti nebo rychlosti blížícího se vozidla. 

3.3.3.8 Ostatní příčiny vzniku dopravních nehod 

Jak zde již bylo zmíněno, vyžaduje se po řidiči, aby v každém okamžiku jízdy měl 

požadovanou způsobilost. Proto by se měl vyvarovat i sebemenší, krátkodobě snížené 

schopnosti vnímat provoz okolo něj. Krátkodobá nezpůsobilost může být vyvolána 

například fyzickou indispozicí, nebo vlivem jízdy. 

Hovoříme-li o způsobilosti, jde s ní ruku v ruce i momentální zdravotní stav. Ten se 

podílí na ovlivnění člověka. Použití léků z důvodu nepříznivého zdravotního stavu mohou 

vyvolat pokles pozornosti či ospalost. 

Ve vyšším věku bereme v potaz i nejčastěji se objevující onemocnění, které taktéž 

bývají spojeny s užíváním medikamentů. Objevují se srdeční a oběhové onemocnění 
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(vysoký krevní tlak, zúžení cév), poruchy metabolismu (cukrovka), psychiatrická 

onemocnění, náhlá smrt vyvolaní infarktem čí mrtvicí a onemocnění motorické 

pohyblivosti. 

Snad každý řidič může potvrdit, že byl předjížděn účastníkem silničního provozu 

v nepřehledném místě. Nepřehledným místem rozumíme takové místo, které řidič nemůže 

celé vidět předtím, než do něj vjede (CHMELÍK, 2009, str.  194-196). Při tomto velice 

riskantním manévru ohrožuje řidič nejen sám sebe, ale i řidiče předjížděného vozu. Dojde-

li při tomto manévru k dopravní nehodě, objevují se zde často čelní střety s protijedoucími 

vozidly a následnými tragickými následky. Při samotném úkonu předjíždění je důležitá 

vzdálenost, která je nutná pro bezpečné předjetí. Ovlivňujícím faktorem je samotná 

rychlost jízdy předjížděného a předjíždějícího vozidla. Čím větší je rozdíl v rychlostech, 

tím se zkracuje vzdálenost nutná pro předjetí a následné zařazení do souběžného pruhu 

jízdy. Ani při předjetí však nesmí řidič překročit maximální povolenou rychlost v daném 

úseku. 

Další příčiny vzniku dopravní nehody mohou vznikat při couvání bez dostatečného 

přehledu, nevhodným otáčením, odbočování či vyhýbáním. Před uskutečněním těchto 

úkonů by řidič měl dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti. (CHMELÍK, 2009, str. 193) 

3.3.4 Rizikové faktory 

Před vznikem samotné dopravní nehody lze zpozorovat stěžejní události, v důsledku 

kterých k nehodě dochází. Vznik těchto událostí se vysvětluje rizikovými faktory.  

Rizikové faktory lze rozdělit na dvě skupiny, kterými popisujeme objevující se klíčovou 

událost. Jedná se tedy o přímé, taktéž nazývané bezprostřední a nepřímé faktory. 

Z pohledu nehody jsou přímé faktory časově nejbližší, nepřímě slouží pouze jako 

doplňující údaj a vysvětlují vznik bezprostředních rizikových faktorů (CDV Brno, 2009, 

str. 30). 

3.3.4.1 Přímé rizikové faktory 

Přímý rizikový faktor (lidský prvek), jak již samotný název napovídá, se zaobírá 

sledovaným účastníkem provozu. Lze pozorovat změny, týkající se stavu, kde se účastník 

momentálně nachází. Obvykle se tyto stavy spojují do souvislosti s řízením vozidla nebo 

zvládáním dopravní situace. Mezi přímé lidské rizikové faktory můžeme např. zahrnout 

následující vzniklé situace: 

 změna řidičova fyzického stavu, usnutí atd. 

 chyba při řízení vozidla, ztráta kontroly, chyba při brzdění atd. 

 nevhodné rozhodnutí v dopravní situaci, nepozornost, špatná interpretace 

informací atd.  
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Přímé rizikové faktory, vztahující se k vozidlu, jsou převážně vady vznikající 

opotřebením, tím zvyšují pravděpodobnost vzniku závady. Nehody zapříčiňující aktivní 

vliv na řízení vozidla, znemožnění brzdění nebo zatáčení. 

Přímé rizikové faktory, vztahující se k dopravnímu prostředí. V těchto situacích 

přichází náhlá, neočekávaná změna v dopravním prostředí. Pro příklad můžeme mezi tyto 

faktory začlenit např. náhlé spadnutí stromu přes vozovku, nebo uvolnění balvanu atd. 

Tedy věci, které nečekaně svým pohybem zásadně ovlivní dopravní cestu (CDV Brno, 

2009, str. 30) 

3.3.4.2 Nepřímé rizikové faktory 

Hlavním cílem nepřímých rizikových faktorů je podání vysvětlení o vzniku přímých 

rizikových faktorů nebo klíčových událostí. Lze tedy říci, že nepřímé rizikové faktory jsou 

jakýsi mi pojítky při vzniku klíčových událostí. Umožňují sled událostí, který vytváří prostor 

pro vznik přímých rizikových faktorů, kde již ke vzniku dopravní nehody nemusí být dlouhá 

cesta. Příkladem je nepozornost řidiče vedoucí ke vjetí směrem k střední dělicí čáře, 

pokud tomuto úkonu není včas zabráněno. Samotná výměna pneumatiky nese rovněž 

nepřímé rizikové faktory, kdy z důvodu špatného připevnění kolových šroubů dojde 

k uvolnění kola. 

 

 Faktory vztahující se k řidiči mohou být následujícího charakteru: 

 proměnné (nálada, únava, opilost nebo omámení, vzrušení) 

 časové – změny působením času (věk, schopnosti, zkušenosti, názory, 

společenské vztahy) 

 statické (pohlaví, temperament, osobnost) 

Nepřímé faktory, které se vztahují k vozidlu, mohou mít dopad na funkce, jako jsou: 

 řízení vozidla (tlak pneumatik, umístění motoru, náchylnost k ovlivnění větrem) 

 vystoupení chodce ze stínu, oblečení, reflexní materiály a osvětlení spolujezdců, 

chodců a cyklistů 

 řidičovo chování ovlivněn motivačními faktory (výkonem vozidla a jeho 

vlastnostmi) 

Faktory spojené s vozidlem mohou mít následující charakter: 

 proměnné (tlak pneumatik a zatížení) 

 změny působením času (následky opotřebování nebo jiné pomalé změny) 

 permanentní vlastnosti nebo absence některých vlastností (špatná světla, 

omezená viditelnost, absence ABS, řízení stability, omezovače rychlosti atd.) 
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Nepřímé faktory, které se vztahují k prostředí, mohou mít dopad na funkce, jako jsou: 

 kontrola řízení nebo pohybu v místech výmolů a vyjetých kolejí nebo zvýšené 

kluznosti povrchu vozovky 

 špatná viditelnost, nedostatečný rozhled, tma, déšť, mlha 

 styl jízdy 

Nepřímé faktory vztahující se k systému, nepřímo ovlivňující všechny ostatní rizikové 

faktory: 

 pravidla a nařízení zákona o provozu na pozemních komunikacích 

 faktory týkající se implementace zákona 

 záležitosti týkající se informací o dopravě 

 normy 

 faktory týkající se plánování a řízení provozu 

 logistické otázky 

Systémové faktory řadíme do skupiny statických faktorů. Mají vždy vliv na všechny 

objevující se subjekty v dopravě, tedy na řidiče, vozidlo i prostředí. Statickými je 

nazýváme proto, že i přes možnost obměny nedochází k razantním změnám. Většinou se 

jedná o proměny dlouhodobějšího charakteru, lze je nazvat relativně statické (CDV Brno, 

2009, str. 31-33). 
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3.5 Statistika nehodovosti v ČR 

V dřívějších letech byla statistika dopravních nehod na našem území prováděná na 

základě podkladů a evidence šetření dopravních nehod Policií ČR. Samotným vedením 

statistik dopravních nehod je pověřeno Ředitelství služby dopravní policie Policejního 

prezidia ČR. Menší změny nastaly v roce 2009, kdy byla změněna legislativa. Nutnost 

policejního zásahu byla pouze při škodě na majetku vyšším než 100 000 Kč, zraněním 

zúčastněné osoby, škodě na majetku třetí osobě, při poškození součásti pozemní 

komunikace nebo při neschopnosti obnovit plynulost provozu. Vzniklé nehody bez 

nutnosti policie jsou řešeny pomocí formulářů, které zúčastněné osoby vyplní dle vzoru, ty 

poté slouží při dalším postupu likvidace škody. I přes tyto změny, platné od 1. ledna 2009, 

Policie ČR každoročně zveřejňují výslednou statistiku nehodovosti v České republice za 

uplynulý kalendářní rok. 

V roce 2011 řešila Policie ČR celkem 75 137 dopravních nehod, při nichž zemřelo 707 

osob. Tedy zase o několik desítek méně než v předchozích letech, což je uspokojující. 

Celková hmotná škoda byla v tomto roce vyčíslena na 4,92 mld. Kč. Důvodem skokové 

změny v počtu dopravních nehod a jejich následné škodě, můžeme připisovat důsledné 

změně v legislativě. 

Rok 
Počet 

dopravních 
nehod 

Usmrceno 
Těžce 

zraněno 
Lehce 

zraněno 

Hmotná 
škoda           

(v mil. Kč) 

1990 94 664 1 173 4 519 23 371 606,0 

1991 101 387 1 194 4 833 22 806 1 014,2 

1992 125 599 1 395 5 429 26 708 1 794,2 

1993 152 157 1 355 5 629 26 821 2 988,3 

1994 156 242 1 473 6 232 29 590 4 262,9 

1995 175 520 1 384 6 298 30 866 4 877,2 

1996 201 697 1 386 6 621 31 296 6 054,4 

1997 198 431 1 411 6 632 30 155 5 981,6 

1998 210 138 1 204 6 152 29 225 6 834,0 

1999 225 690 1 322 6 093 28 747 7 148,8 

2000 211 516 1 336 5 525 27 063 7 095,8 

2001 185 664 1 219 5 493 28 297 8 243,9 

2002 190 718 1 314 5 492 29 013 8 891,2 

2003 195 851 1 319 5 253 30 312 9 334,3 

2004 196 484 1 215 4 878 29 543 9 687,4 

2005 199 262 1 127 4 396 27 974 9 771,3 

2006 187 965 956 3 990 24 231 9 116,3 

2007 182 736 1 123 3 960 25 382 8 467,0 

2008 160 376 992 3 809 24 776 7 741,5 

2009 74 815 832 3 536 23 777 4 981,09 

2010 75 522 753 2 823 21 610 4 924,99 

2011 75 137 707 3 092 22 519 4 628,08 

Zdroj: policejní prezidium ČR 

Tab. 7 Vývoj nehodovosti v ČR v období 1990-2011 
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I přes mírné zlepšení, jednou z hlavních příčin vzniku dopravních nehod na našem 

území zůstává nepřiměřené rychlost, která jen za rok 2010 zapříčinila ztrátu 5 lidských 

životů při 1 209 nehodách.  Druhým v pořadí je nedání přednosti. Takto bylo zaviněno 

4 162 nehod řešených policií, při kterém bylo usmrceno 12 osob. Jmenované příčiny dále 

následuje nesprávný způsob jízdy, kdy se událo 10 338 nehod s následkem 14 

usmrcených a nesprávné předjíždění se 127 zaviněných nehod, tato příčina si v loňském 

roce nevyžádala žádnou oběť z řad účastníků silničního provozu s celkovým počtem 37 

usmrcených osob. 

 

Hlavní příčina nehody 
období rok 2011 

Počet 
nehod 

tj. % 
Počet 

usmrcených 
tj. % 

Nepřiměřená rychlost 1 209 7,6 5 16,1 

Nesprávné předjíždění 127 0,8 0 0,0 

Nedání přednosti 4 162 26,2 12 38,7 

Nesprávný způsob 
jízdy 

10 338 65,4 14 45,2 

    Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie policejní prezidium ČR 
 

Tab. 8 Hlavní příčiny dopravních nehod v ČR v roce 2011 

3.5.1 Statistika nehodovosti v Moravskoslezském kraji 

V následující tabulce jsou statisticky vyhodnoceny dopravní nehody na území 

Moravskoslezského kraje v letech 2008-2011 i s možnými obětmi a celkově vyčíslenou 

hmotnou škodou.  

Viditelné snížení počtu dopravních nehod v roce 2010 je ovlivněno především 

změnou legislativy při řešení dopravních nehod. 

 

Rok Počet nehod 
Počet usmrcených 

osob 
Hmotná škoda 

[mil. Kč] 

2008 24 852 155 1 019,70 

2009 12 979 144 677,02 

2010 7 902 71 439,17 

2011 8 071 70 413,8 

        Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie policejní prezidium ČR  

Tab. 9 Dopravní nehody v Moravskoslezském kraji (2008-2011) 

3.5.2 Statistika nehodovosti v okrese Nový Jičín 

I přes legislativní zrušení okresů v ČR, policie ČR nadále eviduje statistiku vzniku 

dopravních nehod podle okresů. V roce 2008 si okres Nový Jičín držel nelichotivou první 

příčku v počtu usmrceným osob na území okresu. V dalších letech se tato situace lepší. 
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Výsledkem je 8 usmrcených osob při dopravních nehodách v roce 2011 a 48 místo 

v tabulce dle okresů.   

Pro představu počtu dopravních nehod na území okresu Nový Jičín s počty obětí je 

sestavena následující tabulka. 

 

Rok Počet nehod Počet usmrcených 
osob 

2008 2 118 29 

2009 919 21 

2010 999 14 

2011 1 051 8 

                            Zdroj: policejní prezidium ČR 

Tab. 10 Dopravní nehody v okrese Nový Jičín (2008-2011) 

3.5.3 Vyhodnocení nehod ve sledované lokalitě 

Pro ucelenější přehled o počtu a vzniku nehod na pozorované křižovatce jsem použil 

statistické vyhodnocení nehodovosti v časovém období 1. 1. 2008 – 31. 3. 2012. Jedná se 

tedy o nehody v dané oblasti v průběhu 4 let. Získaná data byla použita z informačního 

systému MD Jednotná dopravní vektorová mapa.  

Z přehledu lze zjistit, že ve sledovaném období se zde událo celkem 12 nehod. Číslo 

není nijak vysoké, hovoří ovšem pouze o vzniklých nehodách, nikoli počtu konfliktních 

situací, které zde mohli nastat. Mnoho nehodám lze totiž předejít vhodnou a včasnou 

reakcí řidiče doprovázenou například úhybným manévrem. 

Z dostupných statistických souborů nehod v dané lokalitě dojdeme k pozitivnímu 

výsledku, jelikož v hodnoceném časovém období nebyla z důsledků nehody usmrcena ani 

těžce zraněna žádná osoba. Počet nehod, které měly následky na zdraví zúčastněných 

osob, bylo pouze 7. Všechny osoby byly lehce zraněny. V dnešní době velice závažná 

příčina vzniku množství dopravních nehod v podobě požití alkoholického nápoje se zde 

nenalézá vůbec. 

Z geografického informačního systému lze vzniklé nehody hodnotit také podle doby 

vzniku. Nejčastěji se zde objevují dopravní nehody v pondělí, kdy se také udál největší 

počet nehod. Pondělní nehodovost může být zapříčiněna zvýšenou intenzitou dopravního 

proudu po víkendu. Následuje úterý, středa a čtvrtek. V těchto dnech se shodně objevují 

vždy 2 vzniklé nehody. Na mnoha místech se s blížícím pátečním odpolednem, kdy mnozí 

opouští ruch města, zvyšuje intenzita provozu. S tím je i spojená pravděpodobnost vzniku 

dopravní nehody. Obdobná situace poté nastává opět neděli, kdy se lidé vrací zpátky 

domů. Podíváme-li se do námi sledované oblasti, má tento fakt na vzniklé nehody opačný 

vliv. Ve výsledku se v období pátku a víkendu setkáváme s dvěma nehodami. Statistika 

nehod podle jednotlivých dnů v týdnu je znázorněna na následujícím grafu. 
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Graf. 2 Počet nehod v jednotlivých dnech v týdnu 

 

Při vyhodnocení statistiky nehod podle viditelnosti, která má nemalou váhu na vznik a 

průběh nehody, dostaneme tento výsledek. Ve dne a v noci se tady stal stejný počet 

nehod. Ve dne, kdy viditelnost nebyla zhoršena vlivem povětrnostních podmínek, 

evidujeme 6 nehod. V noci, za shodných podmínek jako ve dne, s výjimkou použití 

veřejného osvětlení, zjišťujeme vznik 5-ti nehod. Noční zhoršená viditelnost s vlivem 

povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sněžení, apod.) a použitím veřejného osvětlení 

byla příčinou jen jedné dopravní nehody. 

V místech křížení pozemních komunikací, vznikají specifická místa a objekty. Jedná 

se zejména o přechody pro chodce a místa v jejich blízkosti. V těchto místech se udály 

celkem 4 dopravní nehody. Samotný vznik bývá velice často nedodržením bezpečné 

vzdálenosti mezi vozidly nebo nevěnováním se řízení. Dalším obdobným místem v dané 

lokalitě je přiléhající parkoviště ke komunikaci. Pohyb účastníků v tomto prostoru byl 

určující pro 2 dopravní nehody.  
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4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU ANALÝZY KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 

4.1 Vyhodnocení záznamu ze dne 4. 1. 2012  

Datum, den:   4. 1. 2012, středa 

Čas měření:   15 – 16 hod, odpolední špička 

Stanoviště:   1. patro, budovy Wellness Centra, tělocvična  

Počasí:    zataženo, mokro, teplota vzduchu cca 5°C 

Použité zařízení:    videokamera SONY DCR-TRV60E 

 

Z videozáznamu pořízeného dne 4. 1. 2012, dopravní průzkum probíhal v období od 

15:00 do 16:00, bylo zaznamenáno celkem 8 konfliktních situací. 

 Z důvodu vzniku poměrně malého množství konfliktních situací, které se započítávají 

do ukazatele relativní konfliktnosti „kR“, jsou v následujícím textu všechny zaznamenané 

konflikty slovně popsány. Následně jsou zakresleny do půdorysného schématu dané 

lokality. Pokud se zde objevují obdobně konfliktní situace (shodné místo konfliktu, 

klasifikační symbol), jsou pouze slovně popsány a dále již se neobjevují zakresleny ve 

schématu. 

6A2 

Konfliktní situace vzniká mezi dvěma osobními automobily. První vozidlo se nachází 

na hlavní pozemní komunikaci. Pohybuje se z ramena křižovatky, označeném písmenem 

A. Jede tedy od nedaleké okružní křižovatky po hlavní silnici směrem do ulice 

K Nemocnici. Řidič prvního vozu dává ostatním účastníkům silničního provozu o úmyslu 

své další jízdy znamením o změně směru jízdy. Druhé vozidlo se nachází na vedlejší 

komunikaci, přesněji na rameni označeném písmenem C. Úmyslem druhého vozidla je 

pokračovat směrem k rameni A, k okružní křižovatce. Vzniká zde konfliktní situace, kdy 

vozidlo jedoucí z vedlejší pozemní komunikace špatně odhaduje rychlost vozidla 

přijíždějícího ze směru A, tudíž mu nedává přednost v jízdě a nutí řidiče prvního vozidla 

razantně snížit svoji rychlost. Situace je doprovázena akustickým doprovodem 

(troubením) prvního vozidla. 
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Obr. 8 Schéma konfliktních situací 

6A2 

V pořadí druhý konflikt zjištěný při průzkumu je shodný jako prvně zmiňovaný. I zde 

se proviňuje vozidlo nacházející se na rameni křižovatky C, kdy neodhaduje rychlost 

přibližujícího se vozidla jedoucího po hlavní komunikaci z ramene A, svým počínáním, kdy 

zahajuje odbočovací manévr, nutí k reakci řidiče vozidla, které má přednost v jízdě. 

Vozidlo, které je omezeno nastávajícím dějem, je nuceno k odvrácení možnosti vzniku 

dopravní nehody použít brzdy vozidla. 

6A1 

Vozidlo vyjíždějící z podélného stání, nacházející se u chodníku, chce dále 

pokračovat směrem k okružní křižovatce, rameno A. Vozidlo je nuceno pro zlepšení 

výhledu do křižovatky se částečně otočit. Řidič se chce zařadit co možná nejdříve za 

vozidlo jedoucí zprava, rameno C. Zahajuje tedy svůj odbočovací manévr. V tomto čase 

se ale na hlavní komunikaci objevuje další vozidlo jedoucí ze směru ulice K Nemocnici. 

Odbočující řidič je tedy povinen dát přednost v jízdě právě tomuto vozidlu a také tak činí. 

Svým předešlým pohybem do křižovatky však blokuje jeden jízdní pruh a nutí účastníky 

silničního provozu jedoucí z ramene A ke zpomalení svých vozidel. 

 

Obr. 9 Schéma konfliktních situací 
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9c1 

Cyklista jedoucí ze směru ul. 28. října (rameno D) nedává přednost vozidlu jedoucího 

zprava (rameno C). Cyklista vjíždí do vozovky a pokračuje směrem do ulice K Nemocnici 

(rameno B). Svoji bezohlednou jízdu ukončuje jízdou přes přechod pro chodce při 

odbočení na odstavnou plochu sloužící jako parkoviště nacházející se nedaleko rameni B, 

před prodejnami místních podnikatelů. 

6E3 

Výše uvedeným symbolem se prezentuje nejzávažnější zjištěný konflikt na 

sledovaném území v dopravním průzkumu prováděném 4. 1. 2012. Účastníky konfliktu 

jsou dva osobní automobily. První vozidlo se pohybuje od okružní křižovatky (rameno A), 

směrem do ulice K Nemocnici. Vozidlo zastavuje u nedalekého přechodu pro chodce 

(rameno B) a umožňuje přechod stojících chodců před přechodem pro chodce. V tomto 

okamžiku vyjíždí z ulice 28. října (rameno D) další vozidlo, které nerespektuje rozjíždějící 

se vozidlo od přechodu pro chodce. Namísto zařazení do pruhu za rozjíždějící vozidlo, se 

snaží vozidlo předjet zakázaným manévrem zprava. Řidič zabraňuje vzniku dopravní 

nehody prudkým brzděním doprovázeným úhybným manévrem ke středu vozovky. Vznik 

dopravní nehody byl eliminován pozorností řidiče při řízení vozidla a včasným 

reagováním. 

 

Obr. 10 Schéma konfliktních situací 

6A2 

I zde se objevuje nejčastěji vydaná konfliktní situace, kdy vozidlo stojící na ramenní 

křižovatky C, chtějící dále pokračovat k okružní křižovatce (rameno A) nedává přednost 

vozidlu jedoucí směrem do ulice K Nemocnici (rameno B), tedy vozidlu jedoucí po hlavní 

pozemní komunikaci. V tomto případě je řidič na hlavní komunikaci nucen k úplnému 

zastavení svého vozu.  
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6A1 

Vozidlo parkující na hlavní pozemní komunikaci na podélném stání u chodníku chce 

dále pokračovat ve směru ulice K Nemocnici (rameno B). Řidič dává znamení o změně 

směru jízdy a snaží se zapojit do průběžného pruhu. Zařazení mu neumožňuje vozidlo 

jedoucí ze směru ulice Gen. Hlaďo (rameno C), které si najíždí do křižovatky pro zlepšení 

svého výhledu a tedy nedává přednost v jízdě.  

 

Obr. 11 Schéma konfliktních situací 

6A2 

Vozidlo jedoucí z ulice Gen. Hlaďo (rameno C), dále pokračující směrem k okružní 

křižovatce (rameno A) si z důvodu zlepšení rozhledových podmínek více najíždí do 

křižovatky. Nutno podotknout, že svým jednáním nikam neomezuje vozidla jedoucí po 

hlavní pozemní komunikaci. Vozidlo dává přednost vozidlům na hlavní komunikaci a čeká 

na vhodný moment k zahájení odbočení. V tento okamžik se zde objevuje druhé vozidlo 

dávající příčinu ke vzniku konfliktní situace. Vozidlo vyjíždí z ulice 28. října (rameno D), 

nedává prvnímu vozidlo přednost zprava a kolmo najíždí na stojící vozidlo. Nejenže svým 

chováním dává možnost k ohrožení prvního vozidla, ale také blokuje protisměrný pruh 

vedoucí ulicí 28. října. V daný okamžik z důvodu nepohybujících se vozidel od okružní 

křižovatky (rameno A) zde nevzniká možná kolona vozidel. 

 

Obr. 12 Schéma konfliktních situací 
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Projíždějící vozidla nejsou jedinými účastníky pohybující se v dané lokalitě, chovající 

se v rozporu s platnými pravidly při pohybu na pozemních komunikacích. Objevuje se zde 

taktéž velké množství chodců, kteří byť nedávali příčinu ke vzniku konfliktní situace, 

v budoucnu svým neopatrným vstupem do vozovky mohou zavinit konfliktní situaci, která 

mnohdy vyústí ke sražení chodce a vzniku dopravní nehody. Proto jsem do následujícího 

schématu zaznamenal nejčetněji vídané přestupky z řad chodců, kdy si nevhodně vybírají 

místa pro přechod komunikace. I přes množství přechodu pro chodce, mnozí tyto místa 

nerespektují a přecházejí silnici, jak se jim zalíbí.  

Při výjezdu z ulice Gen. Hlaďo (rameno C) se často objevuje přestupek mezi řidiči 

osobních vozidel, kteří zastavují za vozidlem stojícím na hranici křižovatky.  Tímto 

způsobem stojící vozidla za sebou zapříčiňují, že druhé vozidlo v řadě stojí z části, nebo 

naopak i celou svou délkou na přechodu pro chodce. Postavení vozidel nutí chodce 

obcházet jej, nejednou i mimo přechod. 

Následujícím přestupkem jednoho osobního automobilu, který se pohyboval ze směru 

ulice K Nemocnici (rameno B), bylo otáčení v křižovatce, které je striktně zakázáno, proto 

i tento přestupek je zaznamenán.  

Mezi poslední vážnější přestupky, které nejsou brány jako konfliktní situace 

započítávající se do ukazatele relativní konfliktnosti „kR“ z důvodu účastí pouze jednoho 

vozidla v konfliktu je couvání z místa, které i přes zákazovou značku s dodatkem mimo 

dopravní obsluhy slouží jako parkovací prostor pro zákazníky nedalekého podniku.      

 

Obr. 13 Schéma konfliktních situací 
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Dne 4. 1. 2012 bylo zjištěno celkem 8 konfliktních situací. Pro samotný výpočet jsou 

brány konfliktní situace vznikající mezi dvěma a více účastníky silničního provozu. Jedná 

se o konfliktní situace, které jsou při vyhodnocení ohodnoceny na prvním místě 

klasifikačního symbolu čísly 4 až 8 (resp. 9 – nejde-li o samotného cyklistu). 

Výpočet relativní konfliktnosti nám slouží k představě o míře bezpečnosti provozu ve 

sledované křižovatce. 

Dosazení do vzorce [1] pro určení relativní konfliktnosti „kR“: 

   
   

 
          

   
 

    
       

                        

kde: 

 PKS – počet konfliktních vozidel za hodinu [k.s./hod]  

 I – intenzita jednotkových vozidel za hodinu [jv/hod] 
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4.2 Vyhodnocení záznamu ze dne 13. 3. 2012 

Datum, den:   13. 3. 2012, úterý 

Čas měření:   14 – 15 hod, odpolední špička 

Stanoviště:   1. patro budovy Wellness Centra, tělocvična  

Počasí:    zataženo, teplota vzduchu cca 10°C 

Použité zařízení:    videokamera SONY DCR-TRV60E, stativ HAMA 

 

Druhý realizovaný záznam dopravního průzkumu pro analýzu konfliktních situací 

probíhal dne 13. 3. 2012. V tento den probíhal průzkum opět v době konání jedné hodiny, 

od 15:00 do 16:00 hod.. Po vyhodnocení zde bylo zaznamenáno celkem 14 konfliktních 

situací.  

Vzniklé konfliktní situace jsou vyhodnoceny obdobně jako při prvním průzkumu 

konaném 4. 1. 2012. V následující části práce jsou vzniklé konfliktní situace slovně 

popsány, následně jsou zakresleny do půdorysného schématu křižovatky. Pokud je již 

podobná situace vyobrazena v půdorysném schématu (shodné místi konfliktu, klasifikační 

symbol), je pouze slovně popsána a jíž se znovu nezakresluje do schématu. 

9v1 

Vozidlo jedoucí po hlavní komunikaci směrem do ulice K Nemocnici porušuje předpisy 

tím, že předjíždí cyklistu jedoucího stejným směrem na přechodu pro chodce. Za 

přechodem pro chodce je navíc plná čára, která zakazuje předjíždění v tomto úseku. 

 

Obr. 14 Schéma konfliktních situací 

 

6A1 

Konflikt vzniká mezi vozidlem, které jede z ulice K Nemocnici (rameno B). Úmyslem 

vozidla je odbočit do ulice Gen. Hlaďo (rameno C). Při odbočování řidič dostatečně 

neodhaduje rychlost druhého vozidla. Druhé vozidlo se blíží od okružní křižovatky 
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(rameno A). Také dále pokračuje do ulice Gen. Hlaďo. První vozidlo při odbočování 

omezuje druhé vozidlo, které má přednost v jízdě. Druhé vozidlo je tedy nuceno snížit 

svoji rychlost a pustit před sebe odbočující vozidlo přijíždějící z ramene B. 

 

Obr. 15 Schéma konfliktních situací 

6A2 

Vozidlo jedoucí z ulice Gen. Hlaďo (rameno C) nedává přednost vozidlu na hlavní 

komunikaci, které jede ze směru od okružní křižovatky (rameno A). Nevhodně vjíždí do 

hlavní komunikace a nutí řidiče jedoucí od okružní křižovatky reagovat snížením své 

rychlosti. 

6A2 

Situace vzniká mezi vozidlem jedoucí z ulice Gen. Hlaďo (rameno C), které nedává 

přednost druhému vozidlu na hlavní komunikaci, nutí jej snížit rychlost. 

6A1 

Řidič vyjíždějící z ulice 28. října (rameno D) nerespektuje přednost zprava a vjíždí 

souběžně s vozidlem přijíždějící z ulice Gen. Hlaďo (rameno C). Závažnost konfliktu je 

ohodnocena znakem 1. Je to z toho důvodu, že i přes porušení pravidel silničního 

provozu řidič vozidla z ramene křižovatky D nijak neomezuje druhé vozidlo. 

 

Obr. 16 Schéma konfliktních situací 
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6V2 

První vozidlo v následně popsané situaci jede z ramene B, dává znamení o změně 

směru jízdy a zahajuje odbočení do ulice Gen Hlaďo (rameno C). Odbočuje i přesto, že se 

v tomto směru již nacházejí dvě vozidla stojící za sebou, které pouští chodce přes 

přechod. Odbočující vozidlo je nuceno zastavit jako třetí v řadě. Tímto jednáním blokuje 

jeden pruh ze směru ramene A, řidiči nacházející se v tomto pruhu jsou donuceni na malý 

okamžik zastavit svá vozidla. 

 

Obr. 17 Schéma konfliktních situací 

6A1 

První vozidlo vyjíždí z podélného stání na ulici Gen. Hlaďo (rameno A). Je tedy na 

hlavní pozemní komunikaci. Tohoto vozidla si až v poslední chvíli všímá řidič na rameni 

křižovatky C, který má v plánu dále pokračovat směrem k okružní křižovatce (rameno A). 

Z tohoto důvodu musí vozidlo z ramene C zabrzdit a ukončit plánovaný odbočovací 

manévr. Konfliktní situace je ohodnocena dle metodiky závažností označenou číslicí 1. 

Hlavním důvodem je fakt, že řidič vyjíždějící z podélného stáni nijak nereaguje na viníka 

vzniku konfliktu.  

 

 

Obr. 18 Schéma konfliktních situací 
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6V1 

Vozidlo vyjíždějící z ulice 28. října (rameno D), nedává přednost v jízdě vozidlu 

přijíždějícího zprava (rameno C). Vozidlo z ramene C pouští chodce přes přechod. Tohoto 

využívá druhé vozidlo z ramene D a chce pokračovat v jízdě směrem K Nemocnici. 

V době, kdy toto druhé vozidlo vjíždělo do křižovatky, mělo již první vozidlo z ramene C 

možnost volného průjezdu.  

 

Obr. 19 Schéma konfliktních situací 

9c1 

V popisované situaci cyklista přejíždí napříč komunikaci na rameni C s využitím 

přechodu pro chodce.  

6B2 

Vozidlo dávající podnět k vzniku následující konfliktní situace se pohybuje z ramene 

A. Úmyslem vozidla je odbočení na odstavnou plochu sloužící jako parkoviště nacházející 

se nedaleko ramene B, před prodejnami místních podnikatelů. Vozidlo zde chce odbočit i 

přes umístěnou značku zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí mimo dopravní obsluhy. Řidič 

před samotným odbočením nevhodně odhaduje rychlost vozidla jedoucího za směru ulice 

K Nemocnici a při zahájení odbočovacího manévru omezuje toto druhé vozidlo v jízdě. To 

je pak nuceno mírně snížit svoji původní rychlost. 

 

Obr. 20 Schéma konfliktních situací 
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6E1 

Oba účastníci konfliktu přijíždí z ulice Gen. Hlaďo (rameno C). Obě vozidla mají 

v úmyslu pokračovat z vedlejší komunikace směrem k ramenu B pozorované křižovatky. 

Řidič prvního vozidla se chystá v křižovatce odbočit, když v tom se hned vedle jeho 

vozidla nesmyslně postaví řidič s vozem druhým. Zásadní chybou tedy je to, že druhý řidič 

nezastaví své vozidlo za prvním. Při odbočení již sice pokračuje správně jeden po 

druhém, ale v křižovatce stáli vedle sebe a tím blokovali značnou část ulice Gen. Hlaďo. 

 

Obr. 21 Schéma konfliktních situací 

6A1 

Vozidlo přijíždějící z ulice 28. října (rameno D), najíždí na hranici křižovatky, kde se 

částečně otáčí. V tomto místě také zastavuje, jelikož se jedná o vozidlo kategorie N2, 

zabírá část vozovky ve směru do ulice Gen. Hlaďo (rameno C). Řidič vozidla si nakonec 

rozmyslel  pokračování jízdy směrem do ulice K Nemocnici (rameno B), nyní tedy vyčkává 

na správný okamžik k odbočení do tohoto směru. V tento okamžik ale pro vozidla 

odbočující do ulice Gen. Hlaďo (rameno C) tvoří překážku. Ty na něj musí reagovat a 

částečně jej objíždět.  

 

Obr. 22 Schéma konfliktních situací 
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6A1 

Vozidlo směřující z ulice Gen. Hlaďo (rameno C), chce pokračovat v jízdě na 

odstavnou plochu. Rozjíždí se z hranice křižovatky a v tento moment řidič vyhodnocuje 

situaci vzniklou objevujícím se vozidlem z ramena A. Má povinnost tomuto vozidlu dát 

přednost v jízdě a tak také činí. Je ale nucen svým předchozím pohybem zastavit přibližně 

2 metry za hranicí křižovatky. V tento okamžik se stává překážkou pro vozidla jedoucí 

směrem do ulice K Nemocnici, ti na něj musí reagovat zastavením.   

 

Obr. 23 Schéma konfliktních situací 

9c2 

Cyklista jedoucí ze směru ulice K Nemocnici (rameno B), pokračující dále k náměstí 

(rameno D). Z ramene A do křižovatky přijíždí 2 vozidla, jedoucí za sebou s rozestupem 

přibližně 5-ti metrů. I přes tento poměrně nevelký rozestup mezi vozidly se cyklista 

rozhoduje odbočit právě v době objevující se mezery. Nutno připomenout, že cyklista před 

zahájením odbočování nezastavuje, ale plynule pokračuje z již zmíněného směru. 

Cyklista zahajuje riskantní manévr a odbočuje do ulice vedoucí k náměstí. Řidič vozidla 

není nucen nijak omezit svoji dosavadní rychlost popřípadě směr jízdy. Konfliktní situace 

je ohodnocena závažností 2, jelikož zde mohlo dojít při sebemenší změně situace ke 

srážce cyklisty osobním vozidlem. 

 

Obr. 24 Schéma konfliktních situací 
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I v tomto pořízeném záznamu se po analýze objevuje další množství přestupků z řad 

účastníků provozu v této lokalitě, které nejsou započteny při výpočtu ukazatele relativní 

konfliktnosti „kR“.  

Následující schéma odhaluje nejčastější místa a popis těchto přestupků. Převážně se 

jedná o chodce, kteří nerespektují přechody pro chodce a přecházejí komunikaci mimo 

tyto vyznačená místa. Obdobný problém s chodci nastal i při analýze prvního záznamu 

dopravního průzkumu. Proto si myslím, že je vhodné se s tímto problémem zaobírat při 

následném návrhu možných opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v tomto úseku. 

Dalšími závažnějšími přestupky se prezentovala vozidla projíždějící křižovatkou. 

Jednalo se například o otáčení se vozidla v místě křižovatky (2 případy provinění), déle je 

ve schématu zaznamenáno objevující se stání vozidel na přechodu pro chodce v blízkosti 

ramene křižovatky B. Posledním závažným přestupkem s větší četností bylo nevhodné 

couvání vozidel z odstavného místa. 

 

Obr. 25 Schéma konfliktních situací 

 

Dne 13. 3. 2012 bylo zjištěno celkem 14 konfliktních situací. Jak již zde bylo jednou 

zmíněno, i zde byly pro samotný výpočet analyzovány konfliktní situace vznikající mezi 

dvěma a více účastníky silničního provozu. Jedná se o konfliktní situace, které jsou při 

vyhodnocení ohodnoceny na prvním místě klasifikačního symbolu čísly 4 až 8 (resp. 9 – 

nejde-li o samotného cyklistu). 

Dosazení do vzorce [1] pro určení relativní konfliktnosti „kR“: 

   
   

 
          

   
  

    
       

                        

kde: 

 PKS – počet konfliktních vozidel za hodinu [k.s./hod]  

 I – intenzita jednotkových vozidel za hodinu [jv/hod] 
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4.3 Vyhodnocení záznamu ze dne 14. 3. 2012 

Datum, den:   14. 3. 2012, úterý 

Čas měření:   14 – 15 hod, odpolední špička 

Stanoviště:   1. patro budovy Wellness Centra, tělocvična  

Počasí:    zataženo a deštivo, teplota vzduchu cca 8°C 

Použité zařízení:    videokamera SONY DCR-TRV60E, stativ HAMA 

6A2 

Situace vzniká mezi vozidly jedoucích z ramen A a C do křižovatky. Řidič prvního 

vozidla, vyjíždějící z vedlejší komunikace (rameno C), který dále pokračuje směrem 

k okružní křižovatce (rameno A) nesprávně odhaduje rychlost a vzdálenost druhého 

vozidla jedoucího ze směru ramene A. První vozidlo vjíždí na hlavní komunikaci a nutí 

k úplnému zastavení vozidlo z ramene A, které má přednost v jízdě.  

 

Obr. 26 Schéma konfliktních situací 

6A2 

Vyjíždějící vozidlo z podélného stání u chodníku, pokračující do ulice K Nemocnici 

(rameno B). Nedostává opětovně přednost v jízdě od vozidla jedoucí z ulice Gen. Hlaďo, 

kdy řidič jej svou nepozorností přehlíží. Donutí jej k úplnému zastavení.  

 

Obr. 27 Schéma konfliktních situací 
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6A2 

 Řidič vozidla, jedoucí z ulice Gen. Hlaďo (rameno C), nikterak nespěchá a otálí 

se zařazením do průběžného pruhu (rameno A) při odbočování. Svým pomalým pohybem 

omezuje řidiče jedoucího od okružní křižovatky (rameno A) a nutí jej přibrzdit. 

 

Obr. 28 Schéma konfliktních situací 

 

6A2 

Příčinou poslední konfliktní situace zjištěné ze záznamů prováděného průzkumu je 

nesprávné odhadnutí stávající situace. Řidič prvního vozidla z ramene C chce pokračovat 

k okružní křižovatce ramene A. Najede svým vozidlem do křižovatky a přehlédne druhé 

vozidlo směřující z ramene A směrem K Nemocnici. Toto druhé vozidlo je na hlavní silnici 

a má přednost. První vozidlo však svým zastavením v křižovatce blokuje vozidlo druhé a 

přednost mu nedává. 

 

Obr. 29 Schéma konfliktních situací 

 

Ostatní závažnější přestupky jsou popsány s místy vzniku v následujícím schématu. 

Opětovně je zde množství neukázněných chodců, kteří nerespektují místa 

v křižovatce určená pro jejich přechod. 
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I v posledním průzkumu se objevila vozidla, která se otáčí v křižovatce, proto jsou 

z důvodu zákazu otáčení uvedena v půdorysném schématu. Posledním závažným 

přestupkem se proti pravidlům provinil řidič taxislužby, který couvá v křižovatce pro 

potenciálního zákazníka.   

 

Obr. 30 Schéma konfliktních situací 

 

Dne 14. 3. 2012 byly zjištěny celkem 4 konfliktní situace. Pro určení relativní 

konfliktnosti byly zjištěné konfliktní do příslušného vzorce. 

Dosazení do vzorce [1] pro určení relativní konfliktnosti „kR“: 

   
   

 
          

   
 

    
       

                        

kde: 

 PKS – počet konfliktních vozidel za hodinu [k.s./hod]  

 I – intenzita jednotkových vozidel za hodinu [jv/hod] 
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5. NÁVRH DOPORUČENÍ PRO ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 

Po vyhodnocení analýzy konfliktních situací, které byla věnována podstatná část 

bakalářské práce lze poměrně snadno zjistit riziková místa ve sledované lokalitě. Ze 

zjištěných nedostatků je žádoucí doporučit úpravy, které by je odstranily. Úpravy jsou 

prováděny za účelem zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy dané křižovatky. 

Z analýzy konfliktních situací je zřejmé, že nejčastěji vídaný konflikt je u vozidla 

jedoucího z ulice 28. října. Tento řidič jedoucí z vedlejší komunikace nevhodně odhaduje 

provoz na hlavní komunikaci, vzápětí nedává přednost a omezuje řidiče na hlavní 

komunikaci. Proto si myslím, že by bylo vhodné umístěnou dopravní značku „Dej přednost 

v jízdě!“ na ulici 28. října opatřit retroreflexním žlutozeleným fluorescenčním pozadím 

v místě činných ploch. Pro řidiče by tato dopravní značka byla mnohem lépe viditelná, 

řidič by jí snáze rozeznal a dle svého zvážení se adekvátně zachoval k nařízením, které 

nám značka sděluje. 

Dalším velice častým proviněním v dané lokalitě bylo vozidlo vyjíždějící z odstavné 

plochy před prodejnami obchodů. Místo je záměrně označováno jako odstavná plocha, 

jelikož se zde neobjevuje dopravní značka „Parkoviště“, ale značení zakazující jízdu 

s dodatkovou tabulí. Vozidla opětovaně couváním vyjíždí do hlavní komunikace. Prvním 

řešením této situace by mohla být umístěním dodatkové tabule, která by informovala o 

nebezpečí při couvání z odstavné plochy. Pokud momentálně neřešíme, že řidiči 

z popisovaného místa couvají, objevuje se zde další problém. Vozidlům vyjíždějící 

z tohoto místa omezuje v správném rozhledu okolní budova, respektive roh budovy. Ten 

následně nutí řidiče najet si do křižovatky mnohem více. A s tímto úkonem se mohou 

objevit další komplikace. Existujícím řešením by bylo umístění dopravního zrcadla, které 

by zaručovalo bezpečnější rozhled. Druhou variantou pro tento často se objevující 

problém by bylo úplné přemístění výjezdu z tohoto místa. Tato varianta je ovšem 

podstatně nákladnější, a záleží pouze na uvážení samotného vlastníka popisovaného 

místa. Popisovaná změna výjezdu je schematicky znázorněna do mapového podkladu 

daného místa (obr. 31). 

 

                   Zdroj: mapový server www.mapy.cz 

Obr. 31 Návrh řešení výjezdu 
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V analýze se mnohokrát objevují řidiči, stojící na přechodu pro chodce na ulici 28. 

října. Chodci jsou tímto donuceni stojící vozidlo obcházet. Podíváme-li se na toto místo, 

zjistíme, že z důvodů rozměru dnešních vozidel a místa před hranicí křižovatky je za 

zmiňovaným přechodem poměrně málo prostoru. Tudíž se zde vejde pouze jedno vozidlo. 

Ostatní by tedy měli stát až za přechodem pro chodce. Mnozí to ale nerespektují. Pro 

eliminaci problému by bylo dobré daný přechod mírně posunout. Pro vozidla přijíždějící ze 

směru 28. října by vznikl větší prostor, tudíž by zde mohli stát alespoň dvě za sebou. 

Vozidla by tedy nestála na přechodu a tímto by byli spokojeni i chodci, kteří by měli 

zajištěn bezpečný přechod přes silnici. 

Poslední zjištěný problém, pro který je možná poměrně snadná a ne příliš nákladná 

realizace opět souvisí s místem přechodu pro chodce. Na mysli je přechod na ulici 

K Nemocnici. V záznamu pořízeném k analýze konfliktních situací množství chodců 

umístění přechodu nerespektují a přecházejí v místech nad přechodem. Vhodným 

řešením tohoto problému by bylo jiné vhodnější umístění přechodu dále ve směru ulice 

K Nemocnici. Chodci by tedy měli přechod umístěný v místě, kde se nejčastěji objevuje 

provinění v záznamu při přecházení silnice. Návrh by byl vhodný i pro ostatní účastníky. 

Nejenže by následně nebyl přechod umístěn v místech, kde se křižovatka lomí, ale 

omezilo by se taktéž množství kolon vozidel vznikající z důsledku pouštění chodců na 

přechodu. Ve směru hlavní komunikace se objevuje poměrně silná intenzita dopravy. 

Z nynějšího umístění přechodu se mnohokrát stává, že řidiči jedoucí od okružní křižovatky 

(ul. Gen. Hlaďo), pokračující po hlavní komunikaci zastavují před přechodem. Pokud jede 

v tomto směru více vozidel za sebou, vzniká menší kolona, která má dopad i na další 

rameno křižovatky, kdy řidiči z vedlejší komunikace z důsledku kolony nemohou 

pokračovat v jízdě. 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce s názvem Analýza konfliktních situací se zabývala 

prozkoumáním a návrhem řešení na křižovatce v centru města Nový Jičín. Tato křižovatka 

byla vybrána po důkladné konzultaci s odborníky jako místo se silným zatížením 

dopravou. 

V úvodu práce jsou popsány jednotlivé možné metody, které vedou k samotné 

analýze. Na toto je pak plynule navázáno samotným průzkumem provedeným v místě 

křižovatky. Veškeré měření proběhly na jaře roku 2012 a to formou videozáznamu. 

Záznam byl pořízen z prvního patra nedaleké budovy Wellness Centra, kde je dostatečný 

pohled do ramen křižovatky. Poté byly záznamy vyhodnoceny a konfliktní situace 

písemně popsány a následně zakresleny do schématu křižovatky. 

V závěrečné části práce byly také popsány možné návrhy řešení problémů této 

křižovatky. Jednalo se o hned několik drobných úprav, které by většinou nebyly ani velice 

nákladné. Ať už se jednalo o vhodné umístění zrcadla na roh ulic Gen. Hlaďo a 

K Nemocnici. Tato úprava by pozitivně ovlivnila rozhledové podmínky pro vozidla jedoucí 

z odstavné plochy. Dalšími zamýšlenými úpravami je posunutí přechodů pro chodce na 

ulicích Gen. Hlaďo a K Nemocnici. Prvně zmiňovaným by se částečně omezil vznik kolony 

vozidel a následné omezení řidičů jedoucích z ulice Gen. Hlaďo. Úprava přechodu pro 

chodce na ulici Gen. Hlaďo (vedlejší komunikace) by částečně zamezilo častého 

zastavení vozidel na přechodu. 

I přes občasné výskyty konfliktních situací, které se objevují díky značné dopravě 

v této křižovatce, se u všech prováděných průzkumů potvrdila poměrně malá hodnota 

ukazatele relativní konfliktnosti. Z tohoto lze konstatovat, že dané místo je poměrně 

bezpečné. Tento fakt potvrzuje i výsledný počet vzniklých nehod v minulých letech na 

tomto území. 
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