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Abstrakt 

Článek se zabývá problematickým odbočováním autobusů na vybrané křižovatce s využitím 
videoanalýzy konfliktních situací. Článek také popisuje nový přístup při členění a označování 
konfliktních situací a rovněž jeden z postupů při provádění videoanalýzy konfliktních situací při 
hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách. 
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Abstract 

The paper deals with problematic turning of buses on selected intersection with use of video 
analysis of conflict situations. This paper also describes a new attitude to division and marking 
of conflict situations and also one of the methods during video analysis of conflict situations 
by the evaluation of inappropriately designed building elements on intersections. 
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 1 ÚVOD 
Každá pozemní komunikace, resp. její konstrukce musí splňovat přísná kritéria pro zachování 

bezpečného a plynulého provozu. Spolehlivost takové konstrukce je mj. ovlivněna zatížením a to 
jednak zatížením, které vytvářejí automobily svou hmotností (např. riziko tvorby vyjetých kolejí 
na vozovce) a jednak tzv. dopravním zatížením, reprezentovaným intenzitou dopravních proudů. 
Vysoké intenzity dopravy pak mohou vyvolávat nestandardní chování účastníků silniční dopravy 
a tím zvýšený počet nebezpečných situací. Tyto situace mohou vyústit v dopravní nehodu a je pak 
otázkou, zda se jí dalo či nedalo zabránit. K nehodě může dojít jednak vlivem nepozornosti řidiče 
(účastníka provozu) a jednak „chybnou infrastrukturou“ (např. nevhodně navržená pozemní 
komunikace, křižovatka, přechod pro chodce atp.), která zapříčiní špatné chování řidiče a následný 
problém, tj. například konfliktní situaci (skoronehodu) nebo přímo dopravní nehodu. Na vině však 
může být i závada na vozidle. 

Konfliktní situace je taková situace, kdy vzniká pro některé účastníky silničního provozu větší 
než obvyklá míra nebezpečí. Lze říci, že konfliktní situace je potenciální nehodová situace 
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a v nehodu buď vyústí, nebo ne [1]. Každá situace je označena klasifikačním symbolem, jehož 
inovovaná podoba pro potřeby analýzy nevhodně navržených prvků křižovatek má tvar podle obr. 1. 

 
Obr. 1: Inovovaný klasifikační symbol pro označení konfliktní situace (KS) 

První číslo označuje účastníka/y konfliktu, přičemž v níže uvedeném textu číslo 2 značí 
samostatné vozidlo a číslo 6 dvojici, resp. skupinu vozidel. Způsob vzniku konfliktu je označen 
písmenem (dle potřeby s indexem) – např. jř = najetí vozidla do jiného řadícího pruhu, jso = najetí 
vozidla na dopravní stín dopravního ostrůvku, jo = jízda v blízkosti obrubníku (viz dále). Závažnost 
se označuje číslem, přičemž 1 = potenciální KS, 2 = KS bez násilné reakce, 3 = KS s ostrou reakcí 
a 4 = dopravní nehoda (podrobněji viz [1] a [2]). 

Podle příslušnosti vzniku dané konfliktní situace pak byly situace rozděleny do dvou skupin 
(v závorce je uveden znak pro použití v klasifikačním symbolu) [2]: 

 vlastní konfliktní situace (O) – konfliktní situace, které souvisí přímo s provozem 
na sledovaném místě, s jeho stavebním uspořádáním atp., 

 nevlastní konfliktní situace (X) – konfliktní situace, které nesouvisí přímo s provozem 
na sledovaném místě, s jeho stavebním uspořádáním atp. a vzniknou mimo sledované 
místo. 

Další konfliktní situace vzniknou v důsledku jiné situace a samy o sobě by pravděpodobně 
nevznikly. Jako příklad si uveďme případ, kdy řidič prvního vozidla musí nečekaně výrazně zpomalit 
(např. před přechodem pro chodce, na který náhle vstoupí neopatrný chodec) a řidič druhého vozidla 
prudce zabrzdí za účelem zabránění střetu. Situace, do které se dostal řidič druhého vozidla, by se 
při absenci první situace (mezi prvním vozidlem a chodcem) zřejmě nestala. Podle okamžiku vzniku 
konfliktní situace je tedy dělíme na [2]: 

 prvotní konfliktní situace (1) – konfliktní situace, které nejsou vyvolány jinou situací, 

 následné konfliktní situace (2) – konfliktní situace, které jsou vyvolány jinou situací 
(zpravidla prvotní, nebo případně i jinou následnou situací). 

Vzhledem k tomu, že důvod vzniku některých konfliktních situací není zapříčiněn pouze 
chybným chováním řidiče (resp. jiného účastníka provozu), ale na vzniku těchto situací nese svým 
způsobem vinu i např. stavební uspořádání sledovaného místa, bylo potřeba konfliktní situace rozdělit 
následujícím způsobem. Podle důvodu vzniku konfliktní situace je tedy nově dělíme na: 

 provozní konfliktní situace (P) – konfliktní situace zapříčiněná pouze samotným řidičem 
(resp. jiným účastníkem silničního provozu), 

 konstrukční konfliktní situace (K) – konfliktní situace zapříčiněná nejen samotným 
řidičem, ale také (mnohdy především) nevhodně navrženými stavebními prvky. 

Provedená videoanalýza může sloužit projektantům dopravních staveb, aby se vyvarovali 
některých chybných návrhů při projektování křižovatek. Využijí je také auditoři bezpečnosti 
pozemních komunikací při bezpečnostních inspekcích, tj. při posuzování dopadů stavebních, 
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technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání 
a vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního provozu (viz 
zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů [3]). 

Výsledky uvedené v tomto článku byly získány za finanční podpory výzkumného projektu [4] 
a jsou tedy originálem (další výsledky z tohoto projektu byly publikovány např. v [5] a [6]). Rovněž 
rozdělení konfliktních situací a sestavení klasifikačního symbolu je z větší části provedeno novým 
způsobem (částečně viz [2]). 

 2 POPIS KŘIŽOVATKY A UMÍSTĚNÍ VIDEOKAMER 
Pro naše potřeby byla vybrána průsečná křižovatka v Ostravě-Porubě v blízkosti Fakulty 

stavební, VŠB-TU Ostrava Průběžná – obratiště autobusů – parking Globus (viz obr. 2). Na hlavní 
pozemní komunikaci jsou příslušné řadící pruhy a na vedlejší komunikaci vedoucí k obratišti 
autobusů (rameno C) je umístěn ochranný ostrůvek pro podporu přecházení. 

 
Obr. 2: Sledovaná křižovatka Průběžná – obratiště autobusů – parking Globus v Ostravě 

Přesnější umístění kamer je znázorněno na obr. 3. Kamera K1 („horní“ kamera) byla umístěna 
v 6. patře budovy Fakulty stavební (na proskleném schodišti) ve vzdálenosti cca 130 m od středu 
křižovatky (ilustrační záběr viz obr. 4-a). Kamera K2 („dolní“ kamera) byla umístěna cca 35 m 
od přechodu pro chodce na rameni C, odkud byl relativně dobrý výhled na zaznamenávání pojíždění 
vodicích proužků (čar), resp. obrubníků. Kamera byla dle potřeby natočena na levou část přechodu 
(viz ilustrační záběr na obr. 4-b), nebo na pravou část přechodu (viz ilustrační záběr na obr. 4-c).  

 
Obr. 3: Umístění videokamer pro sledování konfliktních situací (a, b, c – viz obr. 4) 
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Obr. 4: Ilustrační záběry z videokamer na křižovatku: z kamery K1 viz (a) a z kamery K2 viz (b) a (c) 

 3 VYBRANÉ KONFLIKTNÍ SITUACE 
Na sledované křižovatce se vyskytla řada konfliktních situací (dále také jako KS) a to jednak 

provozních KS (např. nedání přednosti v jízdě) a jednak konstrukčních KS (např. najetí k těsné 
blízkosti obrubníku nároží vlivem jeho nedostatečného poloměru, najetí do jiného řadícího pruhu 
pro zvládnutí bezpečného odbočovacího manévru).  

Některé konfliktní situace však byly do kategorie provozních nebo konstrukčních KS zařazeny 
podle toho, zda byly způsobeny chybnou jízdou samotného řidiče, nebo zda příčinou vzniku byly 
nevhodně navržené stavební prvky křižovatky. Například vjetí do protisměru řidičem osobního 
automobilu jedoucího např. z ramene A do B byla evidentně chyba řidiče a tudíž provozní KS. Vjetí 
do protisměru řidičem autobusu jedoucího např. z ramene C do B je způsobeno malým poloměrem 
nároží (kdy se řidič snaží nenajet zadním kolem na obrubník tohoto nároží) a jedná se tedy 
o konstrukční KS. 

Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku se zaměříme pouze na popis vybraných 
konfliktních situací a to konkrétně těch, které vznikají při odbočení autobusů z ramene B, resp. D 
do ramene C. Jednalo se o KS s označením 2jř1-O1K, resp. 6jř2-O1K (jejich četnosti viz tab. 1) 
a s nimi související KS 2jso1-O1K a 2jo1-O1K. 

Tab. 1: Četnosti konfliktních situací 

Označení 
KS 

Doba měření 
SUMA 1330- 

-1345 
1345- 
-1400 

1400- 
-1415 

1415- 
-1430 

1430- 
-1445 

1445- 
-1500 

2jř1-O1K (B→C) 
(z toho 6jř2-O1K) 

4 
(1) 

2 
(1) 

3 4 
4 

(1) 
1 

18 
(3) 

2jř1-O1K (D→C) 
(z toho 6jř2-O1K) 

2 0 1 
3 

(2) 
0 1 

7 
(2) 

Při konfliktní situaci 2jř1-O1K (resp. 6jř2-O1K, kdy je omezen nebo ohrožen jiný účastník) je 
řidič při odbočení nucen si najet do vedlejšího řadícího pruhu (viz obr. 5).  

 
Obr. 5: Schéma vzniku a lokalizace konfliktní situace 2jř1-O1K (resp. 6jř2-O1K) 
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Jak již bylo řečeno, jedná se o řidiče autobusů, kteří vjíždějí do ramene C (směrem k obratišti 
autobusů, kde je umístěna zastávka Opavská) a to: 

 buď vlevo z ramene B do C (viz obr. 6 a 8), kdy si řidič najíždí do průběžného 
jízdního pruhu, 

 nebo vpravo z ramene D do C (viz obr. 7 a 9), kdy si řidič najíždí do odbočovacího 
pruhu pro odbočení vlevo.  

 
Obr. 6: Najetí autobusu do průběžného jízdního pruhu  

při odbočování vlevo (konfliktní situace 2jř1-O1K) 

 
Obr. 7: Najetí autobusu do odbočovacího pruhu pro odbočování vlevo  

při odbočování vpravo (konfliktní situace 2jř1-O1K) 

Důvod výše uvedeného počínání je ten, že řidiči autobusů mají problém vejít se do prostoru 
mezi ochranný ostrůvek a nároží (viz výjezd C na obr. 2). V případě jízdy z ramene B do C (levé 
odbočení) chybně najetá vozidla obvykle najedou na dopravní stín ochranného ostrůvku (tj. konfliktní 
situace 2jso1-O1K) a poté do těsné blízkosti obrubníku (tj. konfliktní situace 2jo1-O1K) – viz obr. 8. 
Vozidla jedoucí z ramene D do C (pravé odbočení) pak najíždějí v těsné blízkosti obrubníku nároží 
(tj. konfliktní situace 2jo1-O1K) – viz obr. 9. Tento způsob jízdy může navíc ohrozit i chodce 
nacházející se v blízkosti přechodu pro chodce, který je zde umístěn. 

 
Obr. 8: Najetí autobusu na dopravní stín (konfliktní situace 2jso1-O1K), resp. do těsné blízkosti 
obrubníku ochranného ostrůvku (konfliktní situace 2jo1-O1K); levá fotografie ukazuje najetí 

na vodicí čáru levým kolem druhé nápravy, pravá fotografie pak třetí nápravy stejného autobusu 
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Obr. 9: Najetí autobusu do těsné blízkosti obrubníku nároží (číslo 1; konfliktní situace 2jo1-O1K);  

2 ... najetí levým obrysem vozidla nad vodicí proužek 

Lze konstatovat, že řidiči, aby zabránili situacím 2jo1-O1K a 2jso1-O1K jsou nuceni způsobit 
situaci 2jř1-O1K, resp. 6jř2-O1K – a naopak. Najížděním do chybných řadících pruhů však mohou 
být v jízdě omezeni či ohroženi jiní účastníci provozu (tj. situace 6jř2-O1K – viz obr. 10). 

 
Obr. 10: Omezení v jízdě ostatních vozidel (OA1 a OA2) autobusem odbočujícím vlevo (dává 
přednost v jízdě vozidlu OA3) a najížděcím do průběžného jízdního pruhu (konfliktní situace 

6jř2-O1K) 

Dále je nutno také podotknout, že řidiči autobusů odbočujících vpravo (z D do C) ve snaze 
nenajet na obrubník nároží pravými koly, mohou naopak najet na obrubník ochranného ostrůvku 
levými koly (resp. najedou svým obrysem minimálně nad vodicí proužek – viz obr. 9 šipka číslo 2). 
Totéž platí analogicky pro řidiče autobusů odbočujících vlevo (z B do C). 

Nároží mezi vjezdem D a výjezdem C nenese žádné známky narušení, což je pravděpodobně 
dáno tím, že si řidiči dostatečně najíždějí. Obrubník ochranného ostrůvku na rameni C je však 
porušen, jak ukazuje obr. 11. 

 
Obr. 11: Porušený obrubník ochranného ostrůvku na rameni C 
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 4 VLEČNÉ KŘIVKY 
Podívejme se nyní na problematiku vlečných křivek, které slouží pro ověřování průjezdnosti 

směrových prvků pozemních komunikací. K tomu lze použít příslušné technické podmínky (TP 171 
[7]) nebo speciální software AutoTURN. Na obrázcích v dalším textu je pro znázornění vlečných 
křivek, které opisují přední kola použito zelené barvy, pro zadní kola pak tmavě modré barvy 
a pro karoserii vozidla fialové barvy. Pro znázornění trasy je použito šedé barvy. Je samozřejmé, že 
se jedná pouze o teoretické trajektorie pohybu vozidel, ve skutečnosti řidič během manévru mění 
rychlost vozidla, natočení volantu a průjezd daným místem závisí také (a mnohdy především) 
na znalostech tohoto místa a řidičových zkušenostech. Pro simulaci byla použita ta vozidla, která byla 
pro daný směr vysledována jako nejrozměrnější. 

 4.1 Odbočení z ramene B do C 
Nejprve si popišme problém levého odbočení z ul. Průběžné (rameno B) do ulice k obratišti 

autobusů (rameno C), kdy kloubový autobus použije odbočovací pruh pro odbočení vlevo. Na obr. 12 
vidíme, že i při nízké rychlosti 10 km/h má tento typ vozidla relativně problém opustit křižovatku 
výjezdem C, kde je ochranný ostrůvek. Nicméně ani předními, ani zadními koly nenajede 
na obrubník, ale pouze na dopravní stín ochranného ostrůvku. Stejnou situaci, ale při vyšších 
rychlostech (15, 20 a 25 km/h) ukazují výřezy na obr. 13. Při rychlosti 20 km/h již dochází k jízdě 
těsně u obrubníku ochranného ostrůvku, při rychlosti 25 km/h a jízdě těsně u obrubníku ochranného 
ostrůvku pak autobus svým pravým kolem najíždí na obrubník nároží. Za povšimnutí stojí také to, že 
pravý zadní roh karoserie autobusu vybočuje do strany a může tím také ohrozit případné za ním 
jedoucí vozidlo. 

 
Obr. 12: Vlečné křivky (AutoTURN) při odbočení z ramene B do ramene C  

s využitím odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo při rychlosti 10 km/h 

 
Obr. 13: Vlečné křivky (AutoTURN) při odbočení z ramene B do ramene C s využitím odbočovacího 

pruhu pro odbočení vlevo při rychlostech 15, 20 a 25 km/h 
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Situaci, kdy kloubový autobus nepoužije odbočovací pruh pro odbočení vlevo, ale vedlejší 
řadící pruh pro jízdu rovně a vpravo, ukazuje obr. 14, kde je znázorněna jízda při rychlosti 10 km/h. 
Při této rychlosti kloubový autobus nenajede žádným svým kolem ani na vodicí čáru, ani na dopravní 
stín (i když s minimální, resp. nulovou rezervou). Při vyšších rychlostech je situace logicky 
problematičtější, jak ukazují detaily na obr. 15. 

 
Obr. 14: Vlečné křivky (AutoTURN) při odbočení z ramene B do ramene C bez využití 

odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo při rychlosti 10 km/h 

 
Obr. 15: Vlečné křivky (AutoTURN) při odbočení z ramene B do ramene C bez využití 

odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo při rychlostech 15, 20 a 25 km/h 

 4.2 Odbočení z ramene D do C 
Popsali jsme si tedy problematiku jízdy do výjezdu C z ramene B. Nyní se podívejme na pravé 

odbočení z ul. Průběžné (rameno D) do ulice k obratišti autobusů (rameno C). Zde autobusy 
(vyskytují se zde pouze 12-ti metrové vozidla), aby nenajely na pravé nároží, resp. aby nenajely 
na ochranný ostrůvek, si musí najet do vedlejšího řadícího pruhu určeného pro odbočení vlevo. 
Na obr. 16 (vlevo) je vidět situace, kdy si autobus do tohoto pruhu najede pouze částečně, na obr. 16 
(vpravo) pak celou svou šířkou. Jak ukazují tyto obrázky, již při rychlosti 10 km/h je tento manévr 
problematický. 

 3 ZÁVĚR 
Jak úspěšně řešit konfliktní situace v silničním provozu, je otázka velmi složitá. Lze říci, že 

podstatná část konfliktů je způsobena nezodpovědností řidičů (nebo jiných účastníků provozu) – tzv. 
konfliktní situace provozní. Jsou však i takové konfliktní situace, za kterou řidič přímo odpovědný 
není, ale jsou způsobeny chybnou infrastrukturou (tzv. konfliktní situace konstrukční). V obou 
případech může být zcela zásadní využití videoaparatury a to pro možnost zastavení, zpomalení 
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či zopakování dané sekvence videozáznamu z důvodu přesného a objektivního posouzení 
sledovaného konfliktu. Sledování konfliktních situací v silničním provozu má jistě svůj opodstatněný 
význam. Vždy je lépe problémům (tj. zde dopravním nehodám) předcházet, než poté řešit jejich 
následky, které mohou být a obvykle bývají poměrně závažného charakteru (úmrtí, zranění, hmotná 
škoda).  

        
Obr. 16: Vlečné křivky (AutoTURN) při odbočení z ramene D do ramene C s částečným (vlevo)  

a plným (vpravo) najetím do vedlejšího řadícího pruhu při rychlosti 10 km/h 

Předložený článek přináší jeden z nových pohledů na využití videonalýzy konfliktních situací 
a soustřeďuje se na nevhodně navržené stavební prvky na vybraných křižovatkách. Je logické, že 
k poškození stavebních prvků křižovatek nemusí docházet pravidelně, ale že mohlo dojít k ojedinělé 
události (například k dopravní nehodě, k poškození při zimní údržbě atp.). Zda k poškozování 
dochází pravidelně, může odhalit právě videoanalýza konfliktních situací.  

Videoanalýzu konfliktních situací lze rovněž velmi dobře využít jako prokazatelný nástroj 
pro bezpečnostní inspekci pozemních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů [3]. Výhodné využití této metodiky např. při analýze 
nevhodně navržených stavebních prvků na okružních křižovatkách ukazují výsledky analýz, které 
byly uvedeny v [8] a [9].  

Jako vhodné se také ukázalo použití speciálního software AutoTURN pro ověřování 
průjezdnosti danou křižovatkou pomocí vlečných křivek. Lze konstatovat, že problémy, které se 
prokázaly použitím programu AutoTURN, byly rovněž potvrzeny při videoanalýze konfliktních 
situací. Z toho plyne, že oba nástroje by měly být používány společně. Pokud by v projektu bylo 
korektně provedeno ověření průjezdu vozidel vlečnými křivkami, dalo by se předcházet realizaci 
nevhodného stavebního uspořádání křižovatek. Je však nutné si uvědomit, že při použití programu 
AutoTURN (příp. alternativně TP 171 [7]) se jedná pouze o teoretické trajektorie pohybu vozidel. 
V reálném provozu řidič vozidla během manévru mění rychlost jízdy, natočení volantu a průjezd 
daným místem závisí mnohdy především na znalostech tohoto místa a řidičových zkušenostech. 
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