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1. ÚVOD 

V současné době existuje ve městech vysoký počet frekventovaných křiţovatek. 

Frekvence provozu na těchto křiţovatkách způsobuje větší pravděpodobnost výskytu 

dopravních nehod. Dle statistik je největší příčinou právě nepozornost řidičů. K této 

nepozornosti velkou měrou zajisté přispívá poměrně nepřehledná situace způsobená právě 

velkou frekventovaností křiţovatek. Je to zapříčiněno stoupajícím počtem osobních 

automobilů a jiných dopravních prostředků. Zejména ve velkých městech.  

Město, které jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala je Ostrava. V Ostravě jsem se 

narodila a velice dobře ji znám. V tomto městě jsou desítky velmi rušných křiţovatek, a proto 

byl výběr jedné z nich velice sloţitý. Nakonec jsem, kromě mnou častého vyuţívání, vybrala 

tu, která je z hlediska nehodovosti, průjezdnosti a umístění vhodná k určitým změnám 

 a ke které mám potřebné statistické údaje. 

V roce 2009 vstoupila v platnost novela zákona vztahující se k řešení určitých 

dopravních nehod bez účasti policie. Tato skutečnost můţe výrazně zkreslovat statistiku 

příčin vzniku dopravních nehod, a proto je těţké určit, která křiţovatka je povaţována  

za nejvíce rizikovou. 

Pro téma mé bakalářské práce jsem si vybrala řešení dopravní situace na křiţovatce 

Výškovická – Čujkovova v Ostravě Zábřehu (dále jen křiţovatka). V průběhu následujících 

kapitol si ji blíţe popíšeme. Na této křiţovatce budu řešit zejména její častou nehodovost  

a průjezdnost, jelikoţ je to jedna z nejfrekventovanějších křiţovatek v této oblasti. 

Cílem mé bakalářské práce bude popis současného stavu křiţovatky, zejména způsobu 

řešení bezpečnosti silničního provozu. Poté navrhnu alternativy na její zlepšení a nakonec 

zpracuji analýzu jak současného, tak nově navrhnutého stavu křiţovatky. 

V této práci si dovolím prezentovat především vlastní myšlenky, názory a způsoby 

řešení. Z pouţité literatury jsou to především statistiky. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

V lednu roku 2009 nastaly dvě důleţité okolnosti, které výrazně ovlivnily statistické 

vyhodnocování dopravní nehodovosti. 

První z těchto změn se týká oblasti šetření dopravních nehod Policií České republiky 

(dále jen Policií ČR), která v současnosti šetří dopravní nehody za celý okres Ostrava-město. 

V předešlých letech tomu bylo tak, ţe statistické údaje byly zpracovávány pouze za Statutární 

město Ostrava (dále jen Ostrava). Dnes uţ se tyto údaje zpracovávají i pro přidané obce. 

V následujících statistikách je ale toto číslo upraveno tak, abychom se mohli soustředit pouze 

na Ostravu. Statistiky jsou vypracovávány firmou „Ostravské komunikace a.s.“. [9] 

Druhá z těchto změn se týká novely č. 274/2008 Sb., kterou se mění znění zákona 

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v platnost 

v lednu roku 2009. Tato novela přinesla změnu v ohlašovací povinnosti u dopravních nehod 

(dále jen zákon o silničním provozu). Na základě této novely se zvýšil limit hmotné škody pro 

ohlášení dopravní nehody Policii ČR z 50 000,- Kč, na 100 000,- Kč. Dále ke změně 

ohlašovací povinnosti, pokud došlo i u poškození vozidla třetích osob, tzn. leasingových 

společností, zaměstnavatele apod. Policii ČR není povinnost volat, pokud vznikla škoda na 

vozidle třetí osoby a zároveň řidič tohoto vozidla měl na nehodě účast. I nadále je nutné 

nehodu ohlásit, pokud vzniklo zranění nebo usmrcení osob, pokud při nehodě došlo 

k poškození pozemní komunikace nebo její součásti nebo příslušenství, k poškození obecně 

prospěšného zařízení nebo ţivotního prostředí, pokud účastníci nejsou schopni bez vynaloţení 

nepřiměřeného úsilí obnovit plynulost silničního provozu, pokud se účastníci nehody 

nedohodnou na míře zavinění, popř. jeden z účastníků nehody od nehody ujede. [10] 

Z novely zákona o silničním provozu vyplývá skutečnost, ţe se velká část nehod 

nebude evidovat Policií ČR, a tudíţ je velice sloţité určit, kolik dopravních nehod se opravdu 

na daném území stalo. Podle statistik, které budou uvedeny níţe, se počítá s poklesem oproti 

roku 2008 zhruba na polovinu, ale tomuto údaji nelze přikládat věrohodnost, je pouze 

orientační. Co se týče počtu nehod, které mají za následek zranění či usmrcení osoby, dále 

nehody s chodci a cyklisty, tak jsou čísla přesná, jelikoţ v tomto případě povinnost oznámení 

dopravní nehody Policii ČR nadále trvá. [10] [11] 
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2.1 Základní údaje nehodovosti 

Existuje určitý systém sloţený z prvků člověk, vozidlo a prostředí. Člověk je zde 

nejčastěji brán jako účastník silničního provozu, konkrétně řidič. Nejen na samotném řidiči, 

ale také na ostatních prvcích systému, které odpovídají zkušenostem a moţnostem řidiče, jsou 

závislá kritéria pro hodnocení dopravy, jako je plynulost, bezpečnost a hospodárnost. Důleţité 

je uvědomit si to, jak budou určitá zařízení a opatření působit na účastníky silničního provozu. 

[3] 

Dopravní nehodovost je negativní jev dopravy, který v posledních letech hodně 

stoupá. Z hlediska komunikace se zkoumají zejména místa výskytu dopravních nehod a vztah 

technických faktorů k nim. Statistika dopravních nehod se pozoruje od r. 1964 a její výsledky 

jsou k dispozici kaţdý rok. [3] 

V této kapitole jsou uvedeny základní statistické údaje nehodovosti v Ostravě, od 

kterých se bude odvozovat vybraná křiţovatka. Tyto statistické údaje jsou získány ze statistik 

Policie ČR. 

 Město Přidané obce 

Celkový počet dopravních nehod 2511 202 

Následky nehod   

Usmrcení 15 3 

Těţká zranění 47 10 

Lehká zranění 556 68 

Hmotné škody v mil. Kč 127,38 13,98 

Nehody pod vlivem alkoholu 134 17 

Tabulka 1: Dopravní nehody pro rok 2010 [11] 

V této statistice můţeme pozorovat počet dopravních nehod, jejich následků a škod  

za rok 2010. Jsou rozděleny zvlášť na statistiky města Ostravy a zvlášť na statistiky přidaných 

obcí. 

Díky spolupůsobení faktorů jako jsou řidič, vozidlo, pozemní komunikace a provozní 

podmínky je moţno označit vznik dopravních nehod. [2] 
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Celkový počet dopravních nehod 

Rok 2007 

6126 

Rok 2008 

5362 

Rok 2009 

2813 

Rok 2010 

2511 

Následky nehod     

Usmrcení 17 8 13 15 

Těţká zranění 51 29 32 47 

Lehká zranění 549 525 500 556 

Hmotné škody v mil. Kč 246,83 210,10 139,74 127,38 

Nehody pod vlivem alkoholu nebo 

drog 

165 176 124 134 

Tabulka 2: Srovnání počtu nehod a jejich následků [9] [10] [11] 

Jak vyplývá ze statistiky, v roce 2010 bylo Policií ČR evidováno v Ostravě 2511 

dopravních nehod. Pokud se podíváme na počet dopravních nehod v roce 2009, tak se jedná  

o 11 - ti % pokles. Tento pokles je způsoben vlivem novely zákona o silničním provozu. A to 

z toho důvodu, ţe se lidé v předešlém roce naučili tuto novelu prakticky vyuţívat tím 

způsobem, ţe k dopravní nehodě, jejíţ hmotná škoda nepřesáhla 100 000,- Kč, Policii ČR uţ 

tak často nevolají. 

Skutečný počet dopravních nehod, které se týkají hmotné škody do 100 000,- Kč a ke 

kterým se Policie ČR nevolala, se prozatím nepodařilo zjistit. Tuto informaci mají pouze 

pojišťovny. 

Nejlépe srovnatelné jsou počty nehod s následky na zdraví. Oproti roku 2009 bylo 

v roce 2010 usmrceno o 2 osoby více, coţ je opět nárůst. Pokud se ale zaměříme na osoby jak 

těţce, tak lehce zraněné, zjistíme alarmující nárůst. Z tohoto důvodu si můţeme vyvodit 

důsledky nehodovosti v roce 2010. Počtem jsou sice menší, ale co se týče následků na újmě 

na zdraví, tak jsou vyšší. Hmotné škody podle šetřených dopravních nehod poklesly, ale opět 

je to dáno novelou zákona o silničním provozu, která ukládá povinnost hlásit dopravní nehody 

v případě, kdy hmotná škoda přesáhla částku 100 000,- Kč. U nehod zaviněných pod vlivem 

alkoholu a drog došlo k nárůstu počtu těchto nehod. 
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2.2 Grafy nehodovosti 

V následujících grafech jsou uvedeny statistiky za roky 2007 aţ 2010. Od roku 2009 je 

patrný výrazný pokles dopravních nehod. Pokles je dán, jak je zmíněno výše, novelou zákona 

o silničním provozu, kdy je limit hmotné škody na dopravní nehodě, a tudíţ povinnost volat 

Policii ČR, minimálně 100 000,- Kč. Tento pokles je zhruba 50 - ti %. Proto se budeme spíše 

zaměřovat na roky 2009 a 2010. [9] [10] [11] 

 

Graf 1: Vývoj úrovně dopravní nehodovosti od roku 1991 [9] [10] [11] 

Kdyţ se pořádně zaměříme na tento graf, tak začátkem 90. let byl počet dopravních 

nehod na stejné úrovni jako dnes, a to nebyla v platnosti ţádná novela o silničním provozu, 

která by určovala, od jakých hmotných škod se má Policie ČR k dopravní nehodě volat. Je to 

dáno zejména tím, ţe v této době nebyl tak vysoký počet automobilů, a proto byla doprava 

mnohem méně frekventovaná. V roce 2009 tento počet opět razantně poklesl vlivem novely 

tohoto zákona. 
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Graf 2: Počty nehodových křiţovatek [9] [10] [11] 

Graf ukazuje počet křiţovatek, na kterých se v roce 2010 staly dopravní nehody. Opět 

vidíme od roku 2009 výrazný pokles. 

 

Graf 3:Dopravní nehodovost v průběhu týdne [9] [10] [11] 

Tento graf vyjadřuje počet dopravních nehod u kaţdého dne v týdnu jednotlivě. Co se 

týče víkendů, čísla jsou výrazně niţší, a to z důvodu malé frekventovanosti provozu. Můţeme 

předpokládat, ţe ve dnech státních svátků to vypadá obdobně. 
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V současné době ve velkém městě s velice různorodou dělbou práce je místo bydlení 

stále méně svázáno s místem výkonu práce. Na základě dalších faktorů, jako jsou 

prodluţování volného času, rozmach kulturních a sportovních aktivit, je růst poţadavků  

na dopravu ještě větší. Skoro 87 % ranní dopravy je díky cestě do práce. [3] 

V pracovních dnech v ranních hodinách je provoz velice frekventovaný, a to zhruba  

od 6 - ti hodin do 9 -ti hodin ráno. V odpoledních hodinách je nejvíce nehod v době od 15 - ti  

do 16 - ti hodin. V tuto dobu je doprava ještě daleko intenzivnější. 

 

Graf 4: Dopravní nehodovost v průběhu měsíců [9] [10] [11] 

Co se týče nehodovosti v průběhu měsíců, tak je evidentní, ţe dopravní nehody jsou 

velice vyrovnané. Nezáleţí na zimních ani letních měsících. Pokud se ale na graf podíváme 

pozorněji, můţeme zpozorovat jednu malou výchylku, a to v měsíci lednu, kdy je nepatrný 

nárůst. Můţe to být způsobeno častým sněţením a náledím, kdy mnoho řidičů tuto situaci 

podceňuje a v tom případě ji často nezvládá. 
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Graf 5: Hlavní viníci dopravních nehod [9] [10] [11] 

Tento graf není překvapující, jelikoţ se jedná o rozbor dopravních nehod  

na křiţovatkách. Nejčastějšími viníky jsou řidiči osobních automobilů, a to zhruba  

ze 75 - ti %, dále jsou to řidiči nákladních automobilů, tam je nehodovost přibliţně 20 %. A 

nepatrnými viníky jsou řidiči městské hromadné dopravy s 3 - mi % a motorek s 2 - mi %. 

Graf ukazující ostatní značí nezjištěné viníky dopravních nehod. 

 

Graf 6: Počty dopravních nehod dle příčin [9] [10] [11] 

Jednou z nejčastějších příčin, které patří k závaţným přestupkům proti pravidlům 

silničního provozu, je nedání přednosti v jízdě. Ta je důsledkem nepozornosi řidiče a nebo 
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velmi chaotickým provozem, kdy řidič musí sledovat mnoho situací najednou  

a převáţně řidiči, kteří na takovou dopravu nejsou zvyklí, tuto situaci nezvládají. Nejčastěji 

k těmto situacím dochází na křiţovatkách. Pokud k tomuto došlo, je zapotřebí analyzovat, 

proč řidiči nedali přednost, co jejich chybná jednání ovlivnilo a zda na jejich špatná 

rozhodnutí mělo vliv chybné uspořádání dopravního prostoru. [2] 

Další častou příčinou nehody je nesprávné předjíţdění, které je jedním 

z nejsloţitějších, a tím i nejvíce nebezpečných úkonů v silničním provozu. Kaţdé předjíţdění, 

které můţe vypadat bezpečně, s sebou nese velkou část rizika a je moţným důvodem 

dopravní nehody. Je potřeba minimalizovat tyto rizika při předjíţdění. [2] 

V případě nepřizpůsobení rychlosti, její kaţdé nepatrné zvýšení vede k většímu riziku 

vzniku dopravní nehody. Důleţitou součástí jsou vysoké nároky na koncentraci řidičů, 

technický stav vozidla a v neposlední řadě pozemní komunikace. Čím vyšší je rychlost jízdy, 

tím větší je brzdná dráha vozidla. S tím souvisí i následky dopravních nehod, které jsou se 

stoupající rychlostí závaţnější. [2] 

 

Graf 7: Hlavní příčiny nehod ze skupiny jiná příčina [9] [10] [11] 

V souvislosti s nesprávným způsobem jízdy, Policie ČR takto klasifikuje obrovskou 

škálu jinak těţce specifikovatelných příčin dopravních nehod. Většina těchto přestupků má 

určitě vliv na vznik dopravních nehod a opět je zde důleţité to, jak je uspořádán dopravní 

prostor. [2] 
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Své procento zastoupení mají i agresivní řidiči. Těch poslední dobou přibývá. Jsou to 

řidiči, kteří jsou pro provoz ti nejhrozivější. Jsou nebezpeční nejen pro sebe, ale především 

pro své okolí, kde ohroţují ostatní účastníky silničního provozu. Tito řidiči s rostoucí 

myšlenkou toho, ţe jim se nic nemůţe stát, jsou den ode dne rizikovějším faktorem. Takové 

řidiče lze jen těţce eliminovat. Ve většině případů jim nepomůţe ani hrozba pokuty nebo 

odebrání řidičských průkazů. 

 

Graf 8: Počet dopravních nehod dle věkové kategorie [9] [10] [11] 

Tato statistika asi nikoho nepřekvapí. Nejvíce dopravních nehod zapříčiňují řidiči 

muţi v mladistvém a produktivním věku. Ţeny jsou naopak daleko opatrnějšími řidičkami. 

Pokud bychom to měli brát z pohledu agresivity a rychlé jízdy, tak je toto důvod vysokých 

čísel dopravních nehod u kategorie muţů. 

Z výše uvedených statistik a grafů si můţeme udělat představu o tom, na co si při jízdě 

dávat pozor a těmto rizikům se vyvarovat ohleduplnější a bezpečnější jízdou. 

Většina nehod se stává na běţných úsecích, nikoli na křiţovatkách. Ale přesto jsou 

křiţovatky důleţitou součástí celého systému silničního provozu. V Ostravě a dalších velkých 

městech je mnoho křiţovatek, a proto se v následující kapitole budu jedné z nich věnovat. 
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3. KŘIŽOVATKA 

Křiţovatky jsou nejcitlivější a v tom případě i nejvíce náročné prvky celé komunikační 

sítě. Toto tvrzení platí pro jakýkoli druh a typ křiţovatky z jakéhokoli pohledu, a to jak 

z hlediska bezpečnosti, tak i plynulosti, kapacity a hospodárnosti silničního provozu. [2] 

Dále jsou potřebnou součástí pozemní komunikace, na nichţ dochází ke koncentraci  

a moţným střetnutím vozidel, cyklistů a chodců. Prvotním poţadavkem na návrh nebo úpravu 

křiţovatky, je zajištění bezpečného a účinného pohybu všech účastníků provozu v jejím okolí. 

Aby křiţovatka správně fungovala a byla bezpečná, je důleţité umístit dopravní značení na 

základě jejího tvaru a významu. Především je důleţitá předvídatelnost, informovanost řidičů o 

cílech, směrech a řazení v jakémkoli směru, značky upravující dání přednosti v jízdě a další 

značení, které je v souladu s platnými právními předpisy. [8] 

V následující kapitole je rozebrána lokalita, popis a technická vybavenost vybrané 

křiţovatky. 

3.1 Základní informace 

Křiţovatka je místo, kde se pozemní komunikace protínají nebo spojují a alespoň dvě 

z nich jsou navzájem propojené. Dopravní proudy se rozdělují, připojují nebo protínají, proto 

křiţovatka musí mít dostatečnou schopnost je propustit. V opačném případě vozidla můţou 

zůstat na křiţovatce nebo před ní, a tím znemoţnit pohyb vozidel. [7] 

Křiţovatka, která je pro tuto bakalářskou práci vybrána se nachází v Ostravě Zábřehu, 

konkrétně se jedná o místo Výškovická x Čujkovova. V dané lokalitě je jedna z nejvíce 

frekventovaných a v rámci celé Ostravy za rok 2010 je nejvíce nehodová. Na základě 

nehodovosti a frekventovanosti provozu byla vybrána pro podrobnější rozbor a následnou 

úpravu. [15] 
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    Počet nehod za rok  
Číslo 

křižovatky Název křižovatky 2009 2010 

3031 Výškovická - Čujkovova 6 10 

4023 Opavská  - Martinovská 5 9 

1021 Českobratrská - Sokolská tř. 7 8 

3029 Výškovická - JV rampa Rudné 7 7 

1018 Českobratrská - Poděbradova 2 6 

4010 Rudná - 17. Listopadu 5 6 

1075 Hornopolní - Varenská 2 5 

2024 Rudná - Vratimovská 5 5 

3012 Plzeňská - Horní Moravská 4 5 

1002 Plzeňská - 28. Října 7 4 

1006 Mariánskohorská - Nádražní 5 4 

1007 Muglinovská - Sokolská 4 4 

1013 28. Října - Železárenská 2 4 

2070 Bohumínská - Těšínská 0 4 

3005 Rudná - Závodní 4 4 

3007 Rudná - Výstavní 2 4 

3001 Plzeňská - Čujkovova 1 4 

3028 Výškovická - SZ rampa Rudné 0 4 

4058 Polanecká - rampa k rondelu D1 1 4 

4078 17. Listopadu - Dr. Slabihoudka 6 4 

Tabulka 3: Křiţovatky podle počtu nehod [11] 

3.1.1 Poloha křižovatky 

Jak je zmíněno výše, křiţovatka se nachází v Ostravě Zábřehu na ulicích Výškovická x 

Čujkovova. V její těsné blízkosti se nachází ve směru na Výškovice tramvajová zastávka 

Kotva a ve směru na Čujkovovu autobusová zastávka. Tyto zastávky jsou velice často 

vyuţívány k velkému počtu nastupujících a vystupujících cestujících z důvodu blízkosti 

obchodního centra Kotva a velkého osídlení v blízkosti této křiţovatky. Provoz je zde velice 

frekventovaný, a to jak motorovými vozidly, tak i chodci. 

Nedaleko se ve směru na Výškovice nachází další kulturní zařízení, a to kino, 

diskotéky a kostel. Tímto směrem se jede i na Fakultu bezpečnostního inţenýrství Vysoké 

školy Báňské. Opačným směrem, a to na centrum, se vyskytuje obchodní centrum Avion 

Shopping Park a další přilehlé obchodní domy a hypermarkety. Z tohoto důvodu je moţné si 
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představit frekventovanost provozu. A v neposlední řadě ve směru Čujkovova se nachází 

kulturní dům Akord, venkovní trhy a dále Úřad městského obvodu Jih. Ve všech těchto 

zmíněných směrech je ve všední dny nepřetrţitý provoz. 

Obrázek 1: Křiţovatka Výškovická x Čujkovova x Volgogradská [14] 

3.1.2 Technický popis křižovatky 

Jedná se o úrovňovou, čtyřramennou světelně řízenou křiţovatku. Hlavní pozemní 

komunikace je ulice Výškovická, na kterou navazují vedlejší pozemní komunikace 

Čujkovova a Volgogradská. Středem hlavní pozemní komunikace vedou tramvajové koleje 

vyuţívány tramvajovými linkami č. 2, 6, 7, 11 a 13. Co se týče autobusových linek, tak zde 

vedou linky č. 31, 41, 48, 60, 77, a 96. Autobusové linky jezdí z Výškovic a ze směru centra 

na ulici Čujkovova a opačným směrem. Po hlavní komunikaci přímo autobusy nejezdí, zde 

slouţí k této dopravě tramvajové linky. 

Tato křiţovatka je podle „Ostravských komunikací a.s.“, které ji spravují, uvedena pod 

číslem 3031. „Ostravské komunikace a.s.“ také monitorují provoz na křiţovatkách, mezi 

jedny z monitorovaných patří i tato. Provoz na křiţovatce lze sledovat online přes kamerový 

systém, který spravuje firma „Ovanet a.s.“. [15] 

Křiţovatka je řízena světelně, celý cyklus trvá přibliţně 1 minutu a 13 sekund. Cyklus 

křiţovatky je rozdělen do čtyř fází, respektive dvakrát dvě fáze a kaţdá fáze má svou délku 

zeleného signálu (volno), které jsou popsány níţe. Světelné zařízení se ve všední dny spouští 
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v 5:30 hodin a vypíná se ve 20:00 hodin s výjimkou pátku, kdy se vypíná ve 20:30 hodin. 

V sobotu je světelné zařízení v provozu od 8:00 hodin do 20:00 hodin a v neděli  

od 9:00 hodin do 20:00 hodin. [15] 

Světelné zařízení křiţovatky se skládá z plných (pro všechny směry) a směrových (pro 

určení konkrétního směru) signálů. Jeho základním prvkem je návěstidlo (semafory mající 

průměr 200 aţ 300 mm.), které se skládá z tříbarevné soustavy (červená, ţlutá a zelená) pro 

automobily, dvoubarevné (červená a zelená) pro chodce a bezbarvé pro tramvaje. Na této 

křiţovatce nejsou návěstidla pro cyklisty. [3] 

Níţe je uvedený kaţdý směr křiţovatky v okamţiku, kdy se na ní vjíţdí. Všechny jsou 

detailně popsány i s časy zelených signálů. Detailně je to popsáno z toho důvodu, aby bylo 

lépe pochopeno fungování této křiţovatky a aby navrhované úpravy byly jasnější. Řeší se zde 

jak délka zelených cyklů, tak některé současně svítící zelené signály, které můţou způsobovat 

vyšší dopravní nehodovost. 

Ve směru na Výškovice má křiţovatka dva jízdní pruhy a koleje pro tramvajovou 

dopravu. Pravý jízdní pruh na křiţovatce dává moţnost jízdy rovně nebo doprava a levý jízdní 

pruh dává moţnost jízdy rovně nebo doleva. Návěstidlo má vice signálních ploch, a to jednu 

pro směr rovně a zároveň doprava (směrový signál) a druhou pro všechny směry (plný 

signál). V momentě, kdy se rozsvítí zelený signál signální plochy vpravo a rovně, mají 

vozidla v pravém pruhu volnou cestu, ale při odbočení vpravo má vozidlo povinnost dát 

přednost chodci na ulici Volgogradská, který má v tuto chvíli taktéţ zelený signál. Vozidla v 

levém pruhu, které chtějí jet rovně, musí počkat v případě, ţe před nimi stojí vozidlo, které 

chce odbočit vlevo, to dostává signál po 8 - mi sekundách rozsvícení plné signální plochy. 

Vozidlo vlevo vjede na koleje, kde v tuto chvíli ţádná tramvaj projíţdět nemůţe, ale musí dát 

přednost vozidlům jedoucím z Výškovické a chodcům na ulici Čujkovova. Teprve aţ poté 

můţe vozidlo projet, nebo pokud to nestihne v základní době, musí odbočit aţ po rozsvícení 

zeleného signálu vlevo (vyklizovací doba). Doba trvání plného zeleného signálu trvá zhruba 

30 sekund. Celá fáze tohoto směru trvá 43 sekund, protoţe musíme počítat i s vyklizovací 

dobou. 
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Obrázek 2: Křiţovatka směr Výškovice [14] 

Další směr je ten opačný, z Výškovic směrem na centrum. Tato fáze běţí ve shodnou 

dobu jako fáze předchozí. Tento směr je poměrně jednoduchý z důvodu zrušení odbočovacího 

pruhu vlevo. V současné době se tento směr skládá ze dvou jízdních pruhů, pravý je pro jízdu 

rovně a vpravo a levý pouze pro jízdu rovně. Zde je návěstidlo plného i směrového signálu, 

ale směrový signál se jiţ nevyuţívá a je zde z dob, kdy byla moţnost na této straně křiţovatky 

odbočení vlevo. Vyuţívá se zde plný signál a v momentě zeleného signálu mají všechna 

vozidla volný průjezd. Pozor si však musí dát vozidla odbočující vpravo, kde je přednost 

chodcům na ulici Čujkovova. Celá fáze tohoto zeleného signálu trvá přibliţně 38 sekund. 

 
Obrázek 3: Křiţovatka směr centrum [14] 
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Další fází je směr z ulice Čujkovova. Tento směr má také dva jízdní pruhy. Pravý 

jízdní pruh je pro směr rovně a odbočení vpravo a levý jízdní pruh je pouze pro směr vlevo. 

Zde je taky návěstidlo se signální plochou plnou a směrovou, ale směrová se nevyuţívá. 

V momentě zeleného signálu vyjíţdějí všechna vozidla z tohoto směru. Směr rovně má 

absolutní přednost, směr vpravo musí dát přednost chodcům, kteří mají zelený signál na 

přechodu na ulici Výškovická ve směru na centrum a směr vlevo musí dát nejprve přednost 

protijedoucím vozidlům, které jedou rovně a zároveň se míjejí s protijedoucími vozidly 

odbočujícími vlevo. Po odbočení musí řidiči brát v úvahu přechod pro chodce, který má v tu 

chvíli také zelený signál, ale pouze v případě, ţe se zde nějací chodci nacházejí. Tento 

přechod pro chodce je totiţ pouze na stlačení. V tomto případě vozidla odbočující vlevo musí 

dát přednost ještě chodcům. Zde se také nachází signální šipka vlevo (vyklizovací šipka), 

která umoţní vozidlu průjezd přes křiţovatku ve chvíli, kdy díky hustotě provozu není moţné 

v základní době zeleného signálu plně odbočit vlevo. Nevýhoda tohoto odbočování je 

v poloměru zatáčky. Těsně před přechodem pro chodce je ostrůvek, který zasahuje do 

poloměru zatáčky a řidiči, kteří tuto křiţovatku neznají, často na tento ostrůvek najedou. Fáze 

zeleného signálu je přibliţně 24 sekund dlouhá 

 

Obrázek 4: Křiţovatka z ulice Čujkovova [14] 
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Poslední fází je směr z ulice Volgogradská. Tento směr má zelený signál ve stejnou 

dobu jako směr protější. Skládá se ze dvou pruhů, levý pruh je pouze pro odbočení vlevo  

a pravý pruh pro odbočení vpravo a rovně. Signální plocha je jak směrová, tak plná, ale jako 

ve většině případů se vyuţívá pouze ta plná. V momentě zeleného signálu mají vozidla 

jedoucí rovně absolutní přednost. Vozidla odbočující vpravo musí dát přednost chodcům  

na ulici Výškovická ve směru na Výškovice a vozidla odbočující vlevo musí dát přednost 

protijedoucím vozidlům jedoucím rovně a poté chodcům jdoucím na ulici Výškovická směr 

centrum. Směr ulice Volgogradská není tak frekventovaný, a proto v tomto případě odbočení 

vlevo není tak náročné, jak je tomu v ostatních směrech. Doba trvání celé fáze zeleného 

signálu je zhruba 11 sekund. 

 

Obrázek 5: Křiţovatka z ulice Volgogradská [14] 

V momentě zeleného signálu z ulic Čujkovova a Volgogradská mají zelený signál 

chodci na ulici Výškovická, a to v obou směrech. Pouze na ulici Výškovická směr Výškovice 

je přechod pro chodce na stlačení. V ostatních případech je automaticky po dané intervaly. 

Tramvaje dostávají signál pro volnou jízdu ve chvíli, kdy mají zelený signál vozidla 

jedoucí rovně po ulici Výškovická. Tento signál trvá přibliţně 7 sekund. 
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Kapacita křiţovatky je limitována, maximální hranice pro průjezd motorových vozidel 

za hodinu je 3000 aţ 6400. Velice orientačně lze uvaţovat v tomto případě o průjezdnosti 

2500 vozidel za hodinu. Na křiţovatce se vyskytují zejména osobní automobily a vozidla 

městské hromadné dopravy. Nákladní automobily se zde vyskytují jen zřídka, coţ přispívá 

rychlejšímu „odbavení“ vozidel na křiţovatce a také plynulejšímu provozu uţ tak dost 

frekventované křiţovatky. [8] 

Výhodou této křiţovatky je to, z kolika pruhů se v určitém směru vyjíţdí, v tolika 

pruzích se za křiţovatkou skončí. Tudíţ zde není ţádné zúţení vozovky, ani přeřazování 

z pruhu do pruhu. Přesto je tato křiţovatka nejvíce nehodová v Ostravě a důvody její 

nehodovosti jsou vysvětleny a popsány níţe, včetně statistik. 

3.1.3 Kapacitní výpočty 

V případě kapacitních výpočtů na křiţovatkách je největším problémem sjednocení 

dopravního proudu. Tím se myslí výskyt různých vozidel na křiţovatce. Kromě osobních 

automobilů to můţou být nákladní automobily, coţ v tomto případě zase tak aktuální není, ale 

další vozidla, a to zejména prostředky městské hromadné dopravy, se zde zahrnout musí. 

Všechny tyto dopravní prostředky se liší svými rozměry, jízdními vlastnostmi apod.  

Pro zjednodušení výpočtů se zaměříme na jednotnou skupinu vozidel, a to těch, která 

převaţují, osobní automobily. [5] 

Vstupní dobu můţeme chápat jako dobu, kterou v pořadí n-té vozidlo čekající 

v určitém pruhu před světelným zařízením potřebuje k tomu, aby se ze svého místa v daném 

pořadí vozidel dostalo ke stopčáře. Tato doba se začíná počítat od chvíle rozsvícení zeleného 

signálu daného návěstidla světelného signalizačního zařízení (SSZ). [5] 

Hodnoty vstupních dob jsou určeny na základě akceleraci vozidel, skladbě dopravního 

proudu, zkušenostech řidiče apod. Také záleţí na pořadí vozidla ve frontě, které čekají 

v pruhu před stopčárou. [5] 

Co se týče výpočtu, tak průměrná vstupná doba pro osobní automobily činí  

2,95 sekund. Takţe pokud je potřeba vypočítat vstupní dobu n-tého vozidla, stačí vynásobit 

tento čas číslem v pořadí nacházejícího se vozidla. [5] 
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Na měření vstupních dob byla zvolena křiţovatka 17. Listopadu – Opavská v Ostravě 

Porubě. Ostatní měření, která byla provedena na jiných světelně řízených křiţovatkách  

za podobných podmínek, mezi které patří i vybraná křiţovatka, měla podobné hodnoty. Tudíţ 

můţeme tuto dobu brát v úvahu. [5] 

3.1.4 Ukazatel dopravní nehodovosti 

Díky řadě ukazatelů můţeme srovnávat dopravní nehodovost a vytvářet určitá kritéria. 

Nehodovost se dá porovnávat z různých hledisek. [2] 

Jedním z ukazatelů je dopravní nehodovost. V případě této křiţovatky je jeho hodnota 

0,6. Ukazatel dopravní nehodovosti je poměr počtu nehod podle následků k počtu motorových 

vozidel. Čím menší je, tím vyšší je dopravní bezpečnost. Pokud je ukazatel do hodnoty 1,6, 

tak se dá jedna o relativní bezpečnosti. V tomto případě je ale ukazatel tak malý z toho 

důvodu, ţe tato křiţovatka je jedna z nejfrekventovanějších v Ostravě. A díky vysokému 

počtu vozidel, které zde projíţdějí, její relativní nehodovost klesá. [9] [10] [11] 

3.2 Rozbor dané lokality 

V následující kapitole je rozbor kaţdé dopravní nehody, která se za rok 2010 na této 

křiţovatce stala. Aby byla tabulka přehlednější, je zde napsána legenda určitých zápisů v ní. 
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3.2.1 Legenda k rozborům lokality 

Tato legenda slouţí k pochopení příčiny dopravní nehody, přesnému datu a hodiny 

spáchání dopravní nehody, jestli byl viník nehody pod vlivem alkoholu a v neposlední řadě 

k tomu, kdo danou dopravní nehodu zavinil. [11] 

číslo nehody číslo nehody v policejní svodce 

datum den, kdy k nehodě došlo  

den hodina den nehody, 1 - pondělí, 2 - úterý, atd. 

hodina nehody (př.:údaj 09, k nehodě došlo mezi 8 a 9 hodinou)  

příčina nehody +alkohol  

přítomnost alkoholu  

Příklad:11+1 1 = přítomnost alkoholu 

vedlejší příčina nehody dle přiloţené tabulky příčin 

nehod 

hlavní příčina nehody dle P1 - P6 

Tento záznam znamená, ţe jde o nehodu z viny nedání přednosti v jízdě na červenou a 

u řidiče byl zjištěn alkohol. [11] 

Zde se nachází další informace potřebné k pochopení tabulky nehodovosti. 

- viník nehody účastník, který nehodu zavinil (OA-osobní auto, NA-nákladní auto,

 MM – malý motocykl, TM – tramvaj, XX – nezjištěn, atd.) 

- účastník nehody postiţený účastník nehody (stejně jako v předchozím případě) 

- směrování vozidel směr pohybu vozidel v křiţovatce dle policejní metodiky 

- topografie DN místo dopravní nehody dle metodiky policie ČR 

- řízení provozu 1 - řízení policistou, nebo jinou osobou 

 2 – řízení SSZ 

 3 – místní úprava 

0 – ţádný způsob řízení 
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3.2.2 Příčiny dopravních nehod  

1  NEDÁNÍ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ 

11 - proti příkazu dopravních značek 

12 - nerespektování SSZ, nebo pokynů policisty 

13 - při odbočení vlevo 

14 - při vyjíţdění z místa stání, při zařazování se do provozu 

15 - při otáčení na vozovce 

16 - tramvaji odbočující vpravo 

17 - autobusu, trolejbusu vyjíţdějícího ze zastávky 

18 - proti jedoucímu vozidlu při vyhýbání  

19 - při vyjíţdění, nebo sjíţdění s komunikace 

10 - vozidlu přijíţdějícímu z pravé strany 

2 NEPŘIZPŮSOBENÍ RYCHLOSTI  

21 - stavu vozovky z titulu povětrnostních vlivů  

22 - stavu vozovky ve vztahu k její kvalitě 

23 - povaze vozovky (technickým parametrům) 

24 - viditelnosti (zhoršené povětrnostní nebo světelné poměry) 

25 - hustotě provozu 

26 - stavu vozidla (technické předpoklady) 

27 - vynášení v zatáčce, jízda po nesprávné straně 

28 - schopnostem účastníka v přímém směru 

29 - schopnostem účastníka v zatáčce  

20 - překročení povolené rychlosti 

3 NESPRÁVNÉ PŘEDJÍŽDĚNÍ 

31 - kdyţ bylo v protisměru jiné vozidlo 

32 - na zakázaném místě nebo vpravo kde není povolené 

33 - vozidlo odbočující vlevo nebo dvojité předjíţdění 

34 - kdyţ jiţ bylo vozidlo předjíţděno (u obousměrných vozovek) 

35 - bez dostatečného bočního odstupu 

36 - bez dostatečné vůle (omezení předjíţdějícího) 

37 - při změně jízdního pruhu (u více pruhových vozovek) zprava doleva  
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38 - při změně jízdního pruhu (u více pruhových vozovek) zleva doprava 

39 - odbočení doleva z pravého, resp. doprava z levého jízdního pruhu 

30 - změna jízdního pruhu v řízeném prostoru křiţovatky 

4 KOLIZE S CHODCEM 

41 - na řízeném přechodu (SSZ, Policie), v místě zakázaného vstupu chodcům 

42 - na vyznačeném neřízeném přechodu s dostatečným rozhledem 

43 - na vyznačeném neřízeném přechodu bez dostatečného rozhledu 

44 - mimo vyznačený přechod v blízkosti zastávky MHD s dostatečným rozhledem 

45 - mimo vyznačený přechod v blízkosti zastávky MHD s omezeným rozhledem 

46 - mimo vyznačený přechod na jiném místě s dostatečným rozhledem 

47 - mimo vyznačený přechod na jiném místě s omezeným rozhledem 

48 - mimo vozovku, na chodníku, na ostrůvku 

49 - chůze po nesprávné straně, hra dětí a jiné činnosti na vozovce 

40 - jiný druh 

5 NEDODRŽENÍ BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI 

51 - při přeběhnutí chodce 

52 - před neoznačenou závadou na komunikaci 

53 - před světelně řízenou křiţovatkou (ţlutá, červená) 

54 - při dávání přednosti při výjezdu na hlavní silnici 

55 - při odbočení doleva resp. doprava  

56 - při nerealizovaném pokusu o předjíţdění 

57 - nebyla mu dána přednost v jízdě 

58 - v souvislém proudu vozidel při nepozornosti, nevěnování se řízení 

59 - bezdůvodné sníţení rychlosti 

50 - před nepředvídatelnou překáţkou 
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6 CHYBNÝ ZPŮSOB JÍZDY 

61 - nerespektování ţelezničního signalizačního zařízení 

62 - neudání, resp. nesprávné udání znamení o změně směru jízdy 

63 - technická závada komunikace (neoznačená, nepředvídaná) 

64 - technická závada vozidla (nepředvídaná) 

65 - technická závada vozidla zaviněná řidičem 

66 - nesprávně uloţený náklad 

67 - nezvládnutí řízení vozidla, sjetí mimo vozovku 

68 - zachycení jiného vozidla (parkujícího, dávajícího přednost) nebo překáţky 

69 - nesprávné, resp. nezabezpečené couvání 

60 - jiné neuvedené příčiny [11] 

3.2.3 Statistické údaje 

Následující tabulka ukazuje výčet všech dopravních nehod na křiţovatce za rok 2010. 

Pokud bychom měli tuto křiţovatku srovnat s ostatními v Ostravě, tak tato má smutné 

prvenství. Tato tabulka popisuje přesné údaje kaţdé dopravní nehody v minulém roce, a to čas 

a datum nehody, její příčinu a hmotné škody, které jsou pouze nad 100 000,- Kč z důvodu uţ 

několikrát zmíněné novely zákona o silničním provozu a v neposlední řadě následky 

dopravních nehod z hlediska zdravotního stavu jejího účastníka. 

Podrobnější popis kaţdé části tabulky je uveden výše v legendě k rozborům lokality. 

Tuto tabulku si ještě podrobně popíšeme v následující části. 
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Tabulka 4: Dopravní nehody za rok 2010 na křiţovatce Výškovická – Čujkovova [11] 

 

 

Obrázek 6: Číslování směru jízdy [13] 

Na tomto obrázku je vysvětleno číslování směru pohybu vozidel předcházející 

tabulky. Při bliţším pohledu na tabulku je zřejmé, ţe polovina dopravních nehod se stala při 

odbočování vlevo a na základě obrázku je zřejmé, ţe místo střetu se nejčastěji vyskytuje  
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ve směru přímo na centrum, kde se kříţí vozidla jedoucí rovně s vozidly odbočujícími vlevo 

ze směru centra na Čujkovovu. Tento konkrétní úkon je na této křiţovatce velice obtíţný.  

Na tento problém je třeba se zaměřit v návrhu na úpravu křiţovatky. Mnoho řidičů si 

neuvědomuje, ţe v tuto chvíli nemohou tramvaje projíţdět, a tudíţ se začnou soustředit na ně, 

dále se musí soustředit na chodce, kteří mají na ulici Čujkovova v té chvíli zelenou a do toho 

dávat přednost vozidlům, kteří jedou rovně po Výškovické směr centrum. Je to mnoho úkonů 

najednou a při dopravní špičce, kde je velice špatný přehled, je dopravní nehoda 

pravděpodobná. Tato dopravní nehoda se ve třech případech stala ve všední den v době 

dopravní špičky. Co se týče hmotných škod, tak jsou velice vysoké z toho důvodu, ţe vozidla 

jedoucí rovně mají vysokou rychlost. 

Další nehody se staly pouze jedenkrát. Jedna při nerespektování dopravní značky, to je 

další případ odbočení vlevo, který byl nedávno zakázán. Jedná se o odbočení z ulice 

Výškovické na Volgogradskou. V době, kdy byl tento pohyb povolen, odbočovaly vlevo dva 

protijedoucí pruhy a na tramvajové koleji se míjely. Provoz byl velice chaotický a důsledkem 

byly časté dopravní nehody, proto se tento pohyb zakázal. 

Dalším případem bylo nerespektování světelného zařízení. Toto byl ojedinělý případ. 

Další případ je otáčení na vozovce, coţ se stalo v neděli kolem 2 hodin ráno, řidič 

pravděpodobně nepředpokládal nějaké jedoucí vozidlo. Další nehoda byla důsledkem hustoty 

provozu, kdy řidič neuměl odhadnout situaci a při vysoké rychlosti nestihl své vozidlo 

ubrzdit. A poslední nehoda se stala v úterý v 7 hodin večer, kdy řidič nezvládl řízení vozidla, 

v tomto případě je těţké odhadnout, co bylo příčinou. 

V 90 – ti % se jednalo o zavinění dopravní nehody řidiče osobního automobilu, pouze 

v jednom případě šlo o automobil nákladní. Důleţité je všimnout si, ţe ani v jednom případě 

nebyl u řidiče alkohol v krvi, coţ je pozitivní informace. V tomto ohledu jsou řidiči 

zodpovědní. 

Prvek sniţující výkonnost křiţovatek působí negativně na plynulost a bezpečnost 

provozu. Zahrnujeme zde některé dopravní pohyby. Jedná se zejména o záporný vliv vozidel 

odbočujících vlevo, které v místě křiţovatky čekají na určitou chvíli provést zamýšlený pohyb 

a omezují tím a zdrţují ostatní provoz. Proto můţe být důvod určitý pohyby zakázat. Je však 

nutné umoţnit řidičům jízdu k zamýšlenému cíli náhradním způsobem. [3] 
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3.3 Současné zabezpečení křižovatky 

Křiţovatka musí splňovat základní prvky, a to bezpečnost a plynulost jízdy. Tím se 

myslí zejména bezpečný a plynulý průjezd všemi pruhy. Musí být včas postřehnutelné, 

srozumitelné, dobře navrţené, dostatečně označené a správně umístěné dopravní značení 

jízdních pruhů, pěších a cyklistů. Dále musí být na přední tabuli viditelné značení tvaru 

křiţovatky. Důleţité je také vodorovné značení jízdních pruhů, které se pouţívá samostatně 

nebo s dalšími dopravními značeními. Vodorovné značení je umístěno přímo na cestě 

pozemní komunikace a většinou určuje směr jízdy jednotlivých pruhů, jejich řazení  

a přeřazování. Nesmí se také zapomínat na psychologickou jistotu. [4] [6] 

Zabezpečení křiţovatky záleţí na tom, z jakého hlediska ji chceme hodnotit. Co se 

týče hlediska bezpečnosti, tak ze statistiky vyplývá, ţe nejvíce nehod je při odbočení vlevo, 

coţ je první známka velice špatného řešení křiţovatky, a proto je tento fakt tím 

nejzásadnějším v bezpečnosti. Co se týče správného a bezproblémového fungování 

návěstidel, tak v tomto směru ţádný problém není. Značení na křiţovatce je, aţ na pár 

výjimek, dostatečné. Řidiči jsou včas upozorněni na křiţovatku, která je i tak z dostatečné 

vzdálenosti vidět. Křiţovatka je správně označena, jízdní pruhy mají své vodorovné značení a 

je vyznačena hlavní a vedlejší pozemní komunikace, coţ je jeden z nejdůleţitějších aspektů 

křiţovatky. V neposlední řadě je zde kamerový systém, který monitoruje stav na křiţovatce  

a lze jej také sledovat na internetu online. Velká část označení křiţovatky je dána právními 

předpisy. 



27 

 

 

Obrázek 7: Technické řešení křiţovatky [13] 

Na tomto obrázku je znázorněna základní organizace provozu této křiţovatky. 

Z hlediska plynulosti provozu tady zde zásadní problém není. I přes vysokou 

frekventovanost je průjezdnost v pořádku. Ve špičce vozidlo můţe počkat i dva cykly, ale 

tento problém se vzhledem ke kapacitě křiţovatky dá pochopit. 

Co se týče současného zabezpečení, tak jeho velká část byla popsána v technických 

parametrech křiţovatky a popsána ještě bude v návrhu na zabezpečení, kde jsou zmíněny 

největší slabiny. Následná analýza jak současné, tak „zlepšené“ křiţovatky také napoví o 

jejím současném zabezpečení. 
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4. NÁVRH ZABEZPEČENÍ KŘIŽOVATKY 

Bezpečnost silničního provozu (BESIP) je nejdůleţitější a nejpouţívanější termín 

v dopravě. Je důleţité si uvědomit, ţe kaţdá křiţovatka je tak silná, jako její nejslabší místo,  

a tato není výjimkou. Podle tabulky dopravních nehod je největší problém odbočování vlevo, 

a to neplatí pouze u této křiţovatky, která je předmětem mých úprav. Prezentování různých 

ukazatelů nehodovosti nemá poučit jen projektanty dopravních staveb, ale hlavně veřejnost. 

Zde jsou i jiná slabá místa, které uţ nejsou tolik viditelné, ale svou pozornost si určitě 

zaslouţí. [2] 

Tato kapitola bude zejména o tom, jak tyto slabá místa co nejvíce omezit. Jak moţné 

rizika, které na této křiţovatce hrozí, co nejvíce minimalizovat. Úprava křiţovatky musí být 

zejména pochopitelná pro všechny, kteří tuto křiţovatku budou vyuţívat. 

Další změny, které budou navrţeny, uţ se netýkají tolik bezpečnosti, ale spíše 

plynulosti provozu a hlavně ucelení celého systému, který je také velmi důleţitým prvkem 

fungování bezpečné křiţovatky. Jde hlavně o to, aby kaţdá část byla zaloţena na stejném 

principu. Přispívá to lepší orientaci uţ tak sloţitých dopravních situací.  

4.1 Menší počet nehod 

Prioritou je minimalizovat riziko počtu dopravních nehod. V případě této křiţovatky 

se jedná zejména o dopravní nehody při odbočování vlevo z ulice Výškovická na ulici 

Čujkovova. Po návrhu řešení křiţovatky bude následovat analýza její efektivnosti. 

Jak je zmíněno výše, největším problémem je odbočování vlevo směr ulice 

Čujkovova. Proto je prioritní pozměnit doby zelených signálů. Nejideálnější způsob by byl 

přidání jízdního pruhu vlevo a jeho samostatný zelený signál, ale z důvodu úzké vozovky a 

nemoţnosti ji rozšířit vlivem tramvajového pásu je v moţnostech pozměnit pouze jeho dobu. 

V prvním případě je nutno změnit doby zelených signálů právě v místě odbočení, a to 

na ulici Výškovická ve směru na Výškovice. Zde je jako první rozsvícen zelený signál 

směrových šipek rovně a vpravo a po době 8 - mi sekund se rozsvítí plný signál. Ideálním 

řešením je prodlouţit směrovou šipku na dobu přibliţně 23 sekund a poté rozsvítit plný 

signál, který bude mít dobu 15 sekund. Tudíţ budou mít vozidla v protějším směru kratší 
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dobu na projetí komunikací zhruba o 15 sekund, ale hustotě provozu tohoto směru by to 

uškodit nemělo, jelikoţ je současná doba zeleného signálu natolik dlouhá, ţe auta přijíţdějící 

ke křiţovatce z velké vzdálenosti mají stále zelenou na úkor protějšího směru, kde se čeká  

na odbočení vlevo. Takovou změnou by bylo zapříčiněno plynulé projetí vozidel odbočujících 

vlevo, a tím i minimalizováno riziko dopravní nehody. 

4.2 Bezpečnější pohyb 

Tato kapitola se zaměřuje na to, co není tolik vidět, ale zaslouţí si svou pozornost.  

Zde je několik základních návrhů pro bezpečnost jak vozidel, tak především chodců. 

Na většině velkých a frekventovaných křiţovatkách je před kaţdým odbočením nebo 

těsně před přechodem pro chodce po odbočení oranţový blikající signál, který na něj 

upozorňuje. Na této křiţovatce ţádný takový signál není, coţ je základní nedostatek. Tento 

signál by měl být zejména na ulici Čujkovova, Volgogradská a Výškovická směr centrum.  

Za loňský rok ţádná nehoda nezaznamenala kolizi s chodcem, ale takovému riziku se musí 

předcházet. 

Další úprava, která zajistí bezpečnější pohyb chodců a menší starosti řidičů, se týká 

ostrůvku pro tramvajovou zastávku. Ve směru na Výškovice je výstupní ostrůvek přímo  

u hlavní komunikace, vedou na něj dva přechody pro chodce, jeden vepředu a jeden vzadu.  

V průběhu celé délky ostrůvku není ţádná zábrana v podobě zábradlí, plexiskla apod. Hrozí 

zde dvě situace. Tou první je velký pohyb nastupujících a vystupujících cestujících, jelikoţ je 

ostrůvek velice úzký a v době špičky je veliká pravděpodobnost spadnutí nebo vytlačení 

nějakého cestujícího přímo pod auto. Druhou situací je bezhlavé přecházení přes silnici na 

ostrůvek. I přes dva přechody pro chodce se zde cestující volně pohybují, a to ohroţuje jak je, 

tak řidiče. Nainstalování obyčejného zábradlí není finančně nákladné a určitě zajistí 

bezpečnější pohyb. 
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4.3 Plynulost provozu 

Aby byla kaţdá křiţovatka bezpečná, tak její nedílnou součástí je i její plynulost.  

I přes velkou frekventovanost a nehodovost této křiţovatky, plynulost její problém není. Je 

zde však několik věcí, které by o trochu větší průjezdnosti prospěly. 

V mnoha zemích Evropy je dnes běţné, ţe 5 sekund před koncem zeleného signálu 

začne tento signál blikat. Toto blikání dává najevo řidičům, ţe se blíţí konec tohoto signálu a 

ti v tom momentě přizpůsobí svou jízdu. Prospívá to bezpečnější jízdě a upozorní zejména 

řidiče, kteří riskují průjezd křiţovatkou do poslední sekundy. Kromě tohoto signálu by se 

takto mohl vyuţívat i signál červený, a to v opačném případě. Tím se myslí, ţe cca 3-5 sekund 

před přepnutím na ţlutý signál by začal červený blikat a upozornil by tím řidiče  

na přicházející zelený signál. Řidič by tuto situaci očekával a podstatně kratší dobu by trval 

vstupní čas, který se definuje jako doba, kterou potřebuje v pořadí n-té vozidlo čekající  

v  pruhu na křiţovatce k tomu, aby se ze své polohy dostalo ke stopčáře. To vše by způsobilo 

vyšší počet “odbavených“ vozidel na křiţovatce. Řidiči na tuto dobu sice mají ţlutý signál, 

ten ale trvá 3 sekundy a mnozí si tohoto signálu ani nevšimnou a zdrţují tím celý provoz 

komunikace. [3] 

Další případ pro plynulejší provoz se týká přechodu pro chodce na hlavní pozemní 

komunikaci ve směru na Výškovice. Přímo na této křiţovatce vede přes celou šířku cesty 

včetně tramvajového pásu přechod pro chodce, který skoro není vyuţíván. Proto je zbytečné 

tento přechod nadále udrţovat. Dalším důvodem je výskyt dalších dvou přechodů ve 

vzdálenosti 100 metrů, a to v obou směrech. 

Posledními úpravami, kterými by křiţovatka měla projít, je zvýraznění vodorovného 

dopravního značení na silnici pro lepší orientaci řidičů. Další je odstranění nepotřebných 

signálních ploch na návěstidlech, konkrétně těch směrových, které uţ se nevyuţívají.  

A nakonec je postupné zavádění nových odstínů barev signálních ploch na návěstidlech, které 

jdou vidět i za silného slunečního světla. Tato úprava je ale z finančních důvodů v nejbliţší 

době nereálná. 

Většina změn uvedených v této kapitole není finančně náročná, a proto je úprava 

vybrané křiţovatky z tohoto hlediska velice reálná. 
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5. ANALÝZA KŘIŽOVATKY 

Analýza, která je pro tuto bakalářskou práci vybrána, se jmenuje analýza moţností 

poruch a jejich následků, v anglickém názvu Failure Modes and Effects Analysis (dále jen 

FMEA). 

5.1 Popis analýzy 

Pomocí této analýzy se hodnotí moţné poruchy zařízení a jejich vlivy  

na technologický proces, přičemţ se můţou stát na různých úrovních. Pouţívá se 

k identifikaci moţností druhu poruch jednotlivých zařízení a systémů. [1] 

Principem této analýzy je zkoumání kaţdé části systému a odpovědí na otázky – jak se 

můţe určitá část poškodit a co se můţe stát, kdyţ se poškodí. [1] 

Důleţitým krokem této analýzy je kritičnost poruch, kde se vybírají ty případy poruch, 

které jsou nejzávaţnější. Jsou 4 kategorie: 

- katastrofická (ztráta systému, zranění, smrt) 

- kritická (zranění, poškození zařízení, nutná okamţitá náprava) 

- okrajová (ţádné poškození důleţitého systému, funkce zařízení a ţádné zranění osob) 

- zanedbatelná (ţádné zranění osob ani ţádné poškození důleţitého systému, není 

potřeba okamţitá náprava) [1] 

Analýzu FMEA lze také vyuţít na rozbor křiţovatky, jelikoţ sama křiţovatka se dá 

chápat jako určitý technologický proces. Důvodem je přítomnost technického vybavení a 

neustálé dopravní změny. [1] 

5.2 Postup analýzy 

Nejdříve je nezbytné stanovit si, co chceme analyzovat, např. jakou část procesu nebo  

část výrobku apod. Poté se uskuteční soupis všech scénářů, které se mohou vyskytnout, do 

tabulky, která slouţí k pouţití celkové analýzy, tzv. FMEA formulář. Dále se ke kaţdému 

scénáři v tabulce napíší moţné projevy poruchy toho problému, k jednomu projevu poruchy 

jeden problém. To samé se udělá s moţným následkem a příčinou a následně se pro kaţdý 

scénář, jeho projev poruchy, následek a příčinu zapíše způsob, kterým takovýto problém 
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odhalíme, popřípadě zajistíme tak, aby vůbec nenastal. Jakmile máme vše vypsáno 

v přehledné tabulce, začneme přidávat koeficienty. [16] 

Nejdříve začneme přidělovat ke kaţdému scénáři koeficient následku poruch podle 

závaţnosti od 1 do 10 - ti, kde 10 je nejhorší moţný. To samé poté uděláme s příčinami 

poruch, kde se hodnota koeficientu přiděluje stejným způsobem a nakonec tím samým 

způsobem přidělíme hodnotu pravděpodobnosti odhalení toho, ţe daný problém můţe nastat. 

Následně všechny koeficienty v daném řádku vynásobíme a dostaneme míru rizika daného 

problému, tzv. RPN číslo. Scénáře, u nichţ se vyskytují největší RPN čísla, jsou ty 

nejrizikovější. [16] 

Takovýmto způsobem je provedena analýza jak současného zabezpečení křiţovatky, 

tak upraveného v této bakalářské práci. Tato analýza se bude zabývat dopravními nehodami, 

které byly za rok 2010. 

5.2 Analýza současné a nově navrhnuté křižovatky 

Scénáře 
Projev 

události 

Následek 

události 

Příčina 

události 

Kontrolní

opatření 
V

ý
zn

a
m

 

V
ý
sk

y
t 

 
O

d
h

a
le

n
í 

 
R

P
N

 

Dopor

učená 

opatře

ní 

Nedání přednosti 
v jízdě při 

odbočování vlevo 
vozidlu 

jedoucímu rovně 
z důvodu 

neodhadnutí 
dopravní situace 

Srážka 

osobního 

automobilu 

s dalším 

osobním 

automobilem 

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů 

Porušení 

zákona č. 

361/2000 Sb., 

o provozu na 

pozemních 

komunikacích 

(dále jen 

zákon), 

nepřehlednost 

situace, 

Kamerový 

systém  
7 3 6 126 

Změna 

systému 

dopravn

í situace 

na 

křižovat

ce 

Nedání přednosti 
v jízdě při 

odbočování vlevo 
vozidlu 

jedoucímu rovně 
z důvodu 

nepozornosti 
řidiče 

Srážka 

osobního 

automobilu 

s dalším 

osobním 

automobilem 

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů 

Porušení 

zákona, 

nepřehlednost 

situace 

Kamerový 

systém 
7 5 6 210 

Změna 

systému 

dopravn

í situace 

na 

křižovat

ce  

Nedání přednosti 
v jízdě při 

Srážka dvou 

osobních 

Hmotná 

škoda na 

Porušení 

zákona, 
Kamerový 

9 4 7 252 Změna 

systému 
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odbočování vlevo 
vozidlu  

jedoucímu rovně 
z důvodu složité 
dopravní situace 

automobilů majetku 

vozidel 

obou řidičů 

nepřehlednost 

situace  
systém dopravn

í situace 

na 

křižovat

ce   

Zákaz 

odbočování vlevo 

Srážka dvou 

osobních 

automobilů 

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů 

Porušení 

zákona  
Kamerový 

systém 
9 1 3 27 žádné 

Otáčení se 
osobního 

automobilu na 
vozovce 

Srážka dvou 

osobních 

automobilů 

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů 

Porušení 

zákona  
Kamerový 

systém 
9 1 1 9 žádné 

Nerespektování 

signalizačního 

světelného 

zařízení 

Srážka dvou 

osobních 

automobilů  

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů 

Porušení 

zákona  
Kamerový 

systém 
8 2 1 16 žádné 

Náraz z důvodu 
vysoké rychlosti 

vozidla 

Srážka dvou 

osobních 

automobilů  

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů 

Porušení 

zákona  
Kamerový 

systém 
7 4 2 56 žádné  

Nezvládnutí 

řízení vozidla 

Srážka dvou 

osobních 

automobilů  

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů, 

lehká 

zranění 

Porušení 

zákona  
Kamerový 

systém 
8 3 2 48 žádné 

Tabulka 5: Metoda FMEA současného stavu křiţovatky 

Výsledné číslo RPN, které je vyšší neţ 125, značí hrubý nedostatek v provozu a je 

nutná okamţitá náprava. Scénáře jsou sepsány na základě příčin dopravních nehod za rok 

2010. 
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Scénáře 
Projev 

události 

Následek 

události 

Příčina 

události 

Kontrolní

opatření 

V
ý
zn

a
m

 

V
ý
sk

y
t 

O
d

h
a
le

n
í 

R
P

N
 

Dopor

učená 

opatře

ní 

Nedání přednosti 
v jízdě při 

odbočování vlevo 
vozidlu jedoucímu 

rovně z důvodu 
neodhadnutí 

dopravní situace 

Srážka 

osobního 

automobilu 

s dalším 

osobním 

automobilem 

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů 

Porušení 

zákona č. 

361/2000 Sb., 

o provozu na 

pozemních 

komunikacích 

(dále jen 

zákon), 

nepřehlednost 

situace, 

Větší 

přehlednost 

situace, 

kamerový 

systém 

7 1 9 63 žádné 

Nedání přednosti 
v jízdě při 

odbočování vlevo 
vozidlu jedoucímu 

rovně z důvodu 
nepozornosti 

řidiče 

Srážka 

osobního 

automobilu 

s dalším 

osobním 

automobilem 

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů 

Porušení 

zákona, 

nepřehlednost 

situace 

Větší 

přehlednost 

situace, 

kamerový 

systém 

7 1 9 63 žádné 

Nedání přednosti 
v jízdě při 

odbočování vlevo 
vozidlu jedoucímu 

rovně z důvodu 
složité dopravní 

situace 

Srážka dvou 

osobních 

automobilů 

Hmotná 

škoda na 

majetku 

vozidel 

obou řidičů 

Porušení 

zákona, 

nepřehlednost 

situace 

Větší 

přehlednost 

situace, 

kamerový 

systém 

9 1 9 81 žádné 

Tabulka 6: Metoda FMEA navrhnutého stavu křiţovatky 

Zde je metoda u navrţené křiţovatky pouţita pouze u těch scénářů, kde výsledné číslo 

RPN přesáhlo v původním zabezpečení křiţovatky hodnotu 125. Nyní tuto hodnotu ţádný 

scénář nevykazuje. To je důkazem zlepšení situace na křiţovatce. V případě ostatních 

dopravních nehod se analýza znovu neprovádí z důvodu zanedbatelné poruchy systému 

křiţovatky. Jedná se pouze o náhodné zkraty. 
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6. ZÁVĚR 

Pokud bychom měli porovnat dopravní nehodovost v rámci Evropské unie (EU), tak 

z hlediska počtu dopravních nehod je naše země k poměru s ostatními zeměmi EU zhruba 

uprostřed na 15. místě. Na 1 milion obyvatel se počítá v našem případě 130 usmrcených osob. 

V této statistice jsou zahrnuty i kandidátské země EU. [12] 

V dnešní době je tak frekventovaný provoz a velký počet automobilů, ţe se dopravním 

nehodám vyhnout nedá. Nejdůleţitější je minimalizovat riziko dopravní nehodovosti, a to 

zejména předčasným analyzováním dopravních křiţovatek a dalších úseků pozemní 

komunikace a jejich následným dostatečným zabezpečením. 

Nedílnou součástí dopravního provozu jsou také negativní účinky automobilové 

dopravy, mezi které patří hluk spojený dopravou, exhaláty do ovzduší a vibrace. Toto 

hledisko je také důleţité brát v úvahu. S tím souvisí snaha města o zlepšení kvality ovzduší, 

kdy je v době smogu městská hromadná doprava zdarma. Řidiči by se měli tuto moţnost 

naučit vyuţívat, a tím přispívat lepšímu ţivotnímu prostředí. 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit statistiky nehodovosti v Ostravě, vybrat si 

určitou křiţovatku, tu popsat z hlediska současného zabezpečení a organizace dopravy, dále 

navrhnout její technické řešení tak, aby se zmenšilo riziko dopravní nehodovosti a zajistit 

lepší plynulost provozu a následně pomocí vybrané analýzy porovnat její současné 

zabezpečení s návrhem nového. 

Je sloţité se takto věnovat všem křiţovatkám, aby se jejich riziko dopravní 

nehodovosti minimalizovalo, ale mělo by se začít zejména těmi nejrizikovějšími. Postupným 

zlepšováním se nakonec docílí bezpečnějšího provozu. V současné době se některé křiţovatky 

řeší, ale jejich počet není takový, jaký by být mohl. Na druhou stranu je to důvod finančních 

prostředků, které nejsou tak velké, aby se v takové míře mohl realizovat co nejvíce bezpečný 

provoz na pozemních komunikacích. 
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