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1 Úvod

Navržená metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod je základem pro nové
nahlížení na nehodový děj při snaze o zjištění prvotní příčiny jeho vzniku.

Základním principem eliminace příčin dopravních nehod je poznání faktu, že dopravní
nehodovost se velmi často koncentruje na určitá omezená místa nebo úseky silniční sítě, které
po naplnění směrného kritéria nazýváme "místy častých dopravních nehod". Ze zkušeností je
možno uvést, že k 30-40 % dopravních nehod dochází na pouhých 3 % délky silniční sítě, což
dokladuje význam koncentrace dopravně-bezpečnostní práce na ona kritická 3 %.

Snížení dopravní nehodovosti v místech častých dopravních nehod je velmi často mozne
dosáhnout i jednoduchými nízkonákladovými opatřeními. K dosažení úspěchu při realizaci
jednoduchých opatření je však nezbytné podrobné poznání zákonitostí nehodového děje. Této
otázce a mnoha dalším se věnuje tato metodika. Je určena především organizacím státní
správy zainteresovaným na snižování nehodovosti na silniční síti. Jsou jim doporučeny
následující postupy (v závorkách jsou uvedeny kapitoly a přílohy, kterých se problematika
týká především):

ŘSDČR

• pomocí nových výběrových kritérií (kap. 6) stanovovat pořadí úprav míst častých
dopravních nehod.

Dopravní úřady OÚ

• vést evidenci o místech častých dopravních nehod a určovat pořadí jejich úprav (týká se
především kap. 6),

• doporučovat způsoby řešení vybraných míst častých dopravních nehod (týká se především
kap. 7 a příloh 1 a 2).

Silniční správní úřady pro místní komunikace

• vést evidenci o místech častých dopravních nehod na MK a určovat pořadí jejich úprav
(týká se především kap. 6 a 7),

• doporučovat způsoby řešení vybraných míst častých dopravních nehod na MK (týká se
především kap. 7 a příloh 1 a 2).
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1 Úvod

SÚS

• na základě výběru ŘSD ČR, Dopravních úřadů OÚ a vlastním výběrem řešit místa častých
dopravních nehod (týká se především kap. 7 a příloh 1 a 2).

Správci JVIK

• na základě výběru Silničních správních úřadů pro místní komunikace a vlastním výběrem
řešit místa častých dopravních nehod (týká se především kap. 7 a příloh 1 a 2).

Policie ČR

• v souladu s navrženou typologií dopravních nehod důsledně zaznamenávat všechny
okolnosti nehod (týká se především kap. 3 a 4),

• zpracovávat přehledy míst častých dopravních nehod (týká se především kap. 5 a 6),
• doporučovat způsoby úprav míst častých dopravních nehod (týká se především příl. 2).

Výše uvedené postupy pro práci s touto příručkou jsou doporučující a nebrání ve zvolení
postupů jiných, stejně účinných.
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2 Definice základních pojmů

Pro účely této metodiky byly definovány následující pojmy:

Dopravní nehoda (DN) je:
- událost v silničním provozu (havárie, srážka a pod.), při níž dojde k usmrcení nebo zranění
osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla (vyhláška FMV
č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích),
- mimořádná událost, při níž vznikne újma na zdraví osob nebo škoda na věcech v přímé
souvislosti s provozem dopravního prostředku nebo dopravního zařízení (ČSN 018500).

Nehodové místo je takové, kde dochází k dopravním nehodám.

Nehodový úsek je takový, kde na vzdálenost větší než 250 m dochází ke kumulaci
nehodových míst.

Nehodová lokalita je plocha, či území s více nehodovými místy.

Místo častých dopravních nehod (MČDN) je takové, na kterém došlo k většímu počtu
dopravních nehod, než je stanoveno ve výběrovém kritériu.

Úsek častých dopravních nehod je takový, kde na vzdálenost větší než 250 m dochází ke
kumulaci míst častých dopravních nehod.

Nebezpečné místo je takové, jehož nehodovost sice leží pod stanovenými hraničními
hodnotami výběrového kritéria, ale přesto vykazují potenciálně stejná rizika možného vzniku
nehody.

Výběrové kritérium je souborem limitujících ukazatelů či hraničních hodnot sloužících ke
stanovení místa častých dopravních nehod.

Typ nehody je zjednodušený popis charakteristických vlastností a okolností nehodového
děje. Každému jednotlivému typu nehody jsou přiřazeny charakteristické jízdní manévry.

Typologie dopravních nehod představuje zjednodušený systém třídění dopravních nehod
podle jejich určitých vlastností a okolností majících zásadní vliv na jejich vznik.

Typologický katalog dopravních nehod (TKDN) je grafické zpracovaní kompletního
souboru typů nehod. Typy nehod jsou v něm začleněny do skupin a podskupin a vyjadřují
všechny okolnosti vzniku nehodového děje.

Dopravně - bezpečnostní opatření je soubor opatření směřujících ke snížení dopravní
nehodovosti nehodových míst.
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2 Definice základních pojmů

Identifikace nebodových míst a míst častých dopravních nehod je proces jejich věcného
a polohového (místního) určení.

Evidence míst častých dopravních nehod je vytváření a vedení jejich přehledů (grafické
nebo tabulkové zpracování) s členěním dle místa a času.

Usmrcená osoba je ta, která zemře při dopravní nehodě na místě, nebo do 30 dnů od data
nehody.

Účastník nehody je každá osoba, která se přímým způsobem účastní na nehodě. Jsou to:
řidič, přepravovaná osoba, chodec, cyklista, jezdec na zvířeti, osoba přibraná k zajištění
bezpečnosti provozu apod.

Osobní nehoda je ta, při níž došlo k usmrcení nebo zranění zúčastněných osob.
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3 Příčiny dopravních nehod

Rozsah pncin vzniku nehod muze být neobyčejně široký. Abychom se v nich mohli
orientovat, je zapotřebí příčiny nehod třídit a to podle různých hledisek či pohledů. Těmito
hledisky mohou například být:

• právní hledisko (doposud nejčastěji uváděné), kdy příčinami vzniku dopravních nehod
mohou být některé z uvedených:

- řidič (vesměs chybování řidiče),
- špatný technický stav vozidla,
- špatný stav komunikace,
- kombinace všech výše uvedených,

• hledisko vlivu pozemní komunikace na vznik nehod,
• hledisko psychologických příčin vzniku nehod,
• jiná možná hlediska.

Dosud používaný systém příčin dopravních nehod vyjadřuje především právní aspekt jejich
vzniku, tj. určuje pouze viníka, jenž nehodu způsobil. Pro objektivní posouzení a následné
řešení míst častých dopravních nehod je však zapotřebí nebrat ani jedno z uvedených hledisek
samostatně a izolovaně. Každé z nich má svou vypovídací schopnost. Otázkou pouze zůstává,
jak velkou váhu jednotlivým hlediskům přisoudit. Právním pohledem jsme často
upozorňování na nebezpečná nehodová místa, přičemž následným rozborem těchto míst často
docházíme k závěru, že zvýšená nehodovost je způsobena negativním vlivem komunikace.
Znamená to například, že v případě nehod, kde podle policejního a tudíž právního hlediska
dochází k častému nedání přednosti v jízdě, je nutno zjistit, zda se v takovém případě nejedná
o špatné stavebně - technické uspořádání křižovatky, které svádí řidiče k častému chybování.
K tomu, aby snaha o nalezení skutečných příčin vzniku dopravních nehod byla maximálně
efektivní, nám poslouží navržená typologie dopravních nehod (viz následující kapitola).
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3 Příčiny dopravních nehod
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4 Typologie dopravních nehod

4.1 Všeobecně

Typologie dopravních nehod je efektivním nástrojem, zejména při identifikaci míst častých
dopravních nehod a jejich analýze. Významně urychluje a zjednodušuje hledání účinných
opatření. Typologie dopravních nehod představuje systém jejich třídění podle specifických
průvodních vlastností, které je vzájemně odlišují. Z převládajících typů nehod a dopravních
konfliktů se odvozují možné nedostatky pozemních komunikací (závady komunikací mající
vliv na chybné chování účastníků silničního provozu, resp. faktory usnadňující vznik
dopravních nehod).

4.2 Význam nehodové typologie při eliminaci míst častých dopravních
nehod

Eliminace míst častých dopravních nehod musí probíhat v následujících krocích (resp.
fázích):

a) analýza obecných zákonitostí vzniku dopravních nehod (jízdních manévrů),
b) analýza typů dopravních nehod (dle nehodové typologie),
c) stanovení vhodných dopravně bezpečnostních opatření eliminujících místa častých

dopravních nehod.

Rozlišování nehod pouze podle místa vzniku není z hlediska systematické typologie
dostačující. Zatímco toto třídění má význam pro konkrétní řešení (vyhledávání nehodových
míst splňujících výběrové kritérium, příp. další nehodové ukazatele), rozlišování nehod podle
střetu vozidel (náraz zezadu, čelní srážka apod.) je důležité především pro analýzu příčin
dopravních nehod a jejich eliminaci, protože významně urychluje a zjednodušuje rozhodování
o účinných opatřeních. K tomu, abychom správně posoudili všechny okolnosti vzniku
dopravních nehod, je zapotřebí analyzovat a současně i třídit velké množství informací.
Typologie dopravních nehod představuje účinný systém třídění dopravních nehod podle jejich
určitých společných znaků.

4.3 Návrh typologie dopravních nehod

V typologii dopravních nehod je uplatňován aspekt okolností vzniku dopravních nehod.
Návrh typologického katalogu dopravních nehod je uveden v příloze.

Typologický katalog nehod obsahuje 10 nadřazených hlavních skupin se 107 typy. Zde je
uveden jen základní přehled (definice) hlavních typologických skupin; podrobné členění je
uvedeno v katalogu.
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4 Typologie dopravních nehod

Hlavní skupina O
Nehody individuální

r

l

Hlavní skupina 1
Nehody mezi vozidly stejného směru mimo oblast křižovatky

Hlavní skupina 2
Nehody mezi vozidly opačného směru mimo oblast křižovatky

Hlavní skupina 3
Nehody na křižovatkách při odbočování, couvání, otáčení a najetí zezadu - směr ze stejného
ramene

Hlavní skupina 4
Nehody na křižovatkách při odbočování a otáčení - ve směru z protilehlých ramen

Hlavní skupina 5
Nehody na křižovatkách při odbočování vozidel vjíždějících ze sousedních ramen křižovatky
a při vyjíždění od okraje vozovky

Hlavní skupina 6
Nehody s chodci

Hlavní skupina 7
Nehody se stojícími nebo parkujícími vozidly

Hlavní skupina 8
Nehody se zvěří a železniční dopravou

Hlavní skupina 9
Jiné nehody

Navržená typologie dopravních nehod má zpětný dopad na formulář "Evidence nehod
v silničním provozu", jenž s touto typologií musí být v naprostém souladu. Jedná se
především o část formuláře pojednávající o příčinách dopravních nehod.
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5 Ukazatele dopravní nehodovosti

Pro účely srovnávání dopravní nehodovosti a vytváření kritérií slouží řada ukazatelů. Pomocí
nich můžeme porovnávat nehodovost z různých hledisek. I když pro výběr míst častých
dopravních nehod slouží základní výběrové kritérium, ukazatelé dopravní nehodovosti
rozšiřují možnosti jejich hodnocení. Následující přehled ukazatelů by měl sloužit především
zpracovatelům databází nehodovosti.

5.1 Ukazatel relativní nehodovosti

Nejběžnějším ukazatelem pro hodnocení bezpečnosti nebo naopak nebezpečnosti určité
pozemní komunikace je ukazatel relativní nehodovosti R. Tento ukazatel vypovídá
o pravděpodobnosti vzniku nehody na určité komunikaci ve vztahu k jízdnímu výkonu.
Jednotkou je počet nehod na 1 mil. vozokilometrů. Jedná se o ukazatel relativní a jeho
vypovídací schopnost je z tohoto hlediska velmi dobrá. Nevýhodou však je, že operuje
s absolutními počty osobních dopravních nehod a nikoli s jejich závažností. Pro
mezikřižovatkový úsek platí:

No
6

R = -------------------- * 10 [počet osobních nehod / mil. vozkm a rok] (1)
365 * 1* L * t

a pro křižovatky:

No
6

R = -------------------- * 10 [počet osobních nehod / mil. voz a rok]
365 * I * t

(2)

N, - celkový počet (osobních) nehod ve sledovaném období
I - průměrná denní intenzita provozu [voz.! 24 hod]
L - délka úseku [km]
t - sledované období [roky]

Údaje ohledně intenzit dopravy by se měly zjišťovat na základě provedených aktuálních
dopravních sčítání nebo z nich mají být odvozeny. Velikost tohoto ukazatele se obvykle
pohybuje v rozmezí hodnot 0,1 - 0,9. Překročení hodnoty ukazatele 1,6 již signalizuje zásadní
nedostatek úseku silnice. Výhodné je vynášení tohoto ukazatele do map, v nichž se silnice
rozdělí na úseky a pro každý silniční.úsek se provede samostatný výpočet tohoto ukazatele.
Mapy relativní nehodovosti jsou pak jednoduchým a názorným zobrazením sloužícím pro
rychlou orientaci.
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5 Ukazatele dopravní nehodovosti

5.2 Ukazatel hustoty nehod

Vztáhneme-li počet nehod jen na délku úseku, obdržíme ukazatel hustoty nehod. Tento
ukazatel je orientační hodnotou pro úsekově chápané riziko nehodovosti na určité
komunikaci. Je vhodný např. k posuzování relativní bezpečnosti na určitém silničním tahu
a kvantifikaci rozdílů, resp. porovnání jednotlivých úseků z hlediska bezpečnosti.

No
H = ------ [počet nehod / km komunikace a rok]

L * t
(3)

V obou ukazatelích je možné nahradit absolutní počty osobních dopravních nehod N jinými
parametry, např. počty usmrcených, těžce zraněných, lehce zraněných, počty vozidel na
nehodách zúčastněných apod. a definovat odvozené ukazatele, např. "počet usmrcených
(těžce zraněných, lehce zraněných) či počet poškozených vozidel na 1 mil. vozokilometrů
a rok", nebo adekvátně "hustotu následků nehod".

5.3 Vyčíslení celospolečenských ztrát osobních nehod

Náklady ztrát z nehodovosti na jednom nehodovém místě se vztáhnou na jeden rok. Touto
orientační hodnotou společenských výdajů se odhaduje rentabilita dopravně bezpečnostních
opatření, která byla pro sanaci příslušné nehodové lokality provedena. Orientační náklady
byly v roce 1999 tyto:

• smrt
• těžké zranění -
• lehké zranění -

6,7 mil. Kč
2,2 mil. Kč
0,2 mil. Kč

5.4 Integrální ukazatele

Chceme-li se co nejblíže přiblížit skutečnosti a zachovávat zásadu systémového přístupu, je
třeba hledat ukazatele integrální, jejichž parametr co nejvíce vystihuje závažnost nehod a z ní
vyplývající ztráty. Zde jsou možné dvě cesty:

a) Závažnost následků nehod vyjádříme tzv. číslem závažnosti nehod, které je
konstruováno jako součet následků každé nehody násobených koeficienty, zohledňujícími
jejich "váhu". Podle Reinholda konkrétní hodnoty činí:

• usmrcení člověka: 130
• těžké zranění: 70
• lehké zranění: 5
• hmotná škoda: 1

Číslo závažnosti vyplývá tedy ze vztahu:

- 10-
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5 Ukazatele dopravní nehodovosti

(4)

N, - počet nehod s usmrcením
Ntz - počet nehod s těžkým zraněním
N1z - počet nehod s lehkým zraněním
Nhs - počet nehod s jen hmotriou škodou

Dosadíme-li takto získaný parametr do výše uvedených vzorců, získáme čísla vyjadřující
index následků nehod na 1 mil. vozkm a rok, resp. index hustoty následků nehod na 1 km
komunikace a rok.

b) Závažnost následků nehod vyjádříme jejich ekonomickým ohodnocením ve smyslu
metodiky ekonomického oceňování následků dopravních nehod. Parametr pak sestavujeme
jako součet hodnot následků vyjádřených v Kč. Tato cesta je v případě reálného finančního
ohodnocení následků nehod velmi efektivní, progresivní a má nejlepší vypovídací
schopnost. Díky tomu, že ekonomické ohodnocení ztrát z následků dopravních nehod
máme k dispozici, lze tuto metodu považovat za nadějnou a v rámci možností i objektivní.
Nahradíme-li v úvodních vzorcích absolutní počet nehod N tímto parametrem, získáváme
"ukazatel relativních ztrát" vyjádřený v Kč na 1 mil. vozkm za rok a "ukazatel hustoty
ztrát", vyjádřený v Kč na 1 km komunikace za rok.

E
Fte == ----------------------

365 * 1* L * t
[ Kč/voz km/rok] (5)

E
lfe == ----------------------

L * t

[ Kč/km/rok] (6)

R, - ukazatel relativních ztrát
H, - ukazatel hustoty ztrát
E - ekonomické ohodnocení ztrát z následků dopravních nehod

Tabulka č. 1 - vývoj ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti (mil. Kč).

I rok 1995 I rok 1996 rok 1997 rok 1998 rok 1999
I 24952 I 29393 31802 32688 36217

5.5 Střední závažnost nehod

Střední závažnost nehod se zjišťuje jako podíl čísla závažnosti nehod a celkového počtu
nehod.

Z
Zstř == ----------------------------------- [-]

počet sledovaných nehod
(7)
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5 Ukazatele dopravní nehodovosti

5.6 Relativní stupeň bezpečnosti

Ke zjištění relativního stupně bezpečnosti se číslo závažnosti nehod dá do poměru k intenzitě
dopravy (závažnost nehod na 1 milión vozidel).

z * 106

Sr = ---------------
365 * I

(8)
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6 Identifikace a evidence míst častých dopravních nehod

6.1 Všeobecně

Abychom mohli účinně snižovat dopravní nehodovost, je nejprve zapotřebí místa častých
dopravních nehod na silniční síti s maximální přesností identifikovat (tj. věcně a polohově
popsat) a následně je i správně evidovat.

Místa častých dopravních nehod (MČDN) mají být věcně popsány alespoň v tomto rozsahu:

• zařazení typu nehod podle typologického katalogu dopravních nehod (TKDN),
• popis umístění všech účastníků nehod (směr jízdy, natočení vozidel, délka a směr

brzdných stop apod.),
• stanovení okolností nehodového děje (počasí, denní doba apod.),
• právní posouzení vzniku nehod (dle posouzení policie) - doplňující informace,
• dopravně - inženýrské charakteristiky MČDN (intenzita, rychlost, rozhled apod.),
• stavebně - technický stav MČDN (prostorové uspořádání, druh a kvalita povrchu

vozovky, bezpečnostní zařízení, dopravní značení apod.)
• následky DN.

Místa častých dopravních nehod musí být polohově popsány alespoň v tomto rozsahu:

• číslo a kategorie silnice (v extravilánu a v menších obcích),
• stanovení staničení MČDN (v extravilánu a v menších obcích),
• polohopis dle ulic (v případě měst a větších obcí).

6.2 Současný stav v identifikaci a evidenci míst častých dopravních nehod
na silniční síti v ČR

Od roku 1994 je systém shromažďování a vyhodnocování informací o nehodách v silničním
provozu na území ČR prováděn na dvou úrovních:

• krajské (vstup do systému)
• centrální (vedení aktuálního základního souboru dat systému evidence dopravních nehod -

EDN a vytvoření výstupní informace pro uživatele)

Na krajských pracovištích jsou shromažďovány formuláře dopravních nehod a jejich údaje
jsou převáděny na počítače. Za kompletnost a správnost dat zodpovídají pracovníci statisticko
- evidenčních oddělení. Data jsou následně přenášena do centra, kde se provádí jejich
aktualizace. Děje se to:

- 13 -



6 Identifikace a evidence míst častých dopravních nehod

• periodicky po skončení statisticky sledovaného období formou přehledů, určených pro
potřeby resortu MV i pro mimoresortní uživatele; na základě těchto výstupů je vydávána
tištěná roční statistika, .

• operativně formou dotazů a dílčích statistických přehledů

V současné době se připravuje rozšíření systému EDN na tři úrovně, tj. okres - kraj -
centrum. kdy data budou pořizována na okresních dopravních inspektorátech, denně
převáděna do krajské a odtud do centrální databáze. Vytěžování dat bude probíhat na
krajských úrovních a v centru zůstanou pravidelné statistiky a přehledy. Připravuje se rovněž
druhá verze, kdy odpadne vyplňování formulářů a jeho přepisování do počítačů a policisté
budou data o nehodě přímo zapisovat do počítače. Tento postup je podmíněn dostatečným
vybavením dopravních inspektorátů výpočetní technikou.

Kvalita celé statistiky o dopravní nehodovosti je především závislá na kvalitě prvotních
informací o každé nehodě. Veškeré další údaje statistik na všech úrovních jsou již údaji
odvozenými.

6.3 Výběrové kritérium

Prohlášení určitého místa nebo úseku pozemní komunikace za místo častých dopravních
nehod vyplývá z naplnění výběrového kritéria. Navrhované výběrové kritérium vychází
z praktických zkušeností při hledání vztahů mezi dopravní nehodovostí a uspořádáním
komunikace. Důležité je opakování dopravních nehod se stejnými nebo podobnými
charakteristikami. Významná je rovněž souvislost mezi kritériem a následným stanovením
pořadí naléhavosti řešení jednotlivých míst častých dopravních nehod.

V současné době se za místo častých dopravních nehod na silniční síti ČR považuje takové
místo, kde dojde na úseku 0,5 km za období 2 roků minimálně:

• k 10 nehodám na silnici I. třídy,
• k 7 nehodám na silnici II. třídy.

Toto kritérium nijak nebere v úvahu typ nehod ani jejich následky. Proto bylo navrženo
výběrové kritérium nové:
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6 Identifikace a evidence míst častých dopravní~h nehod

Ani navržené kritérium není definitivnÍ. Vstupní hodnoty kritéria se mohou měnit např.
v závislosti na počtu míst častých dopravních nehod. Otázka výběrového kritéria je natolik
závažná a složitá, že je zapotřebí se ji věnovat dlouhodobě.

Podstatou metody identifikace míst častých dopravních nehod je rozdělení analyzovaných
komunikací na úseky a vyhodnocování ukazatelů nehodovosti v každém z nich. Výběr úseků
se řídí stavebními charakteristikami komunikací, jejich vybavením a charakteristikami
provozu. Zjištěné hodnoty příslušných ukazatelů (např. ukazatele relativních ztrát) potom
vzájemně srovnáváme a posuzujeme pomocí zvoleného kritéria, z čehož vyplynou informace
o příp. existenci míst častých dopravních nehod. Při hodnocení bezpečnosti pozemní
komunikace se zjišťuje, zda se určité ukazatele výrazně odlišují od průměru.

6.4 Topografické mapy dopravních nehod

Velmi jednoduchou a současně i názomou metodou identifikace míst častých dopravních
nehod je vytváření topografických map dopravních nehod za použití výpočetní techniky.
Přináší výhodnou možnost současného znázomění typů nehod spolu s jejich následky.
K tomu, aby vedení topografických map dopravních nehod bylo uvedeno do praxe, je
zapotřebí dořešit následující dílčí problémy:

• jednotnou symboliku zobrazení,
• metodiku vedení a vyhodnocování,
• kompetence jejich vedení a vyhodnocování.

Jednotná symbolika zobrazení

Symbolika zobrazení má současně:

• vycházet z typologie dopravních nehod, respektovat jejich třídění a obsahovat i účastníky
nehod. Rozdělení nehod, jež by bylo vyjádřeno určitou symbolikou, by mělo být
následující:

- nehody individuální,
- nehody mezi vozidly jedoucími stejným směrem mimo oblast křižovatek,
- nehody mezi vozidly jedoucími opačným směrem mimo oblast křižovatek,
- nehody mezi vozidly v křižovatkách,
- nehody mezi vozidly a chodci,
- nehody se stojícími nebo parkujícími vozidly,
- nehody se zvěří a s drážními vozidly,
- nehody cyklistů,
- jiné nehody,

• rozlišovat následky nehod (smrt, zranění a pouze hmotná škoda).

Postup pro vyznačení nehody by měl spočívat v této hierarchii:
11Chodec
2/ Cyklista
3/ Vozidlo

- 15 -



6 Identifikace a evidence míst častých dopravních nehod

Tento postup lze rozepsat následovně:

• v případě nehody pouze vozidel se zvolenou barvou vyznačí příslušná typologická
skupina (V),

• v případě konfliktu vozidel a cyklistů se nehoda vyznačí jako "cyklistická" (V + C),
• v případě konfliktu vozidel, cyklistů a chodců se nehoda vyznačí jako "chodecká" (V + C

+CH),
• v případě konfliktu vozidel a chodců se nehoda vyznačí jako "chodecká" (V + CH),
• v případě konfliktu cyklistů a chodců se nehoda vyznačí jako "chodecká" (C + CH).

Metodika vedení a vyhodnocování

Metodika vyhodnocování topografických map souvisí s délkou období, za které se mají
vyhodnocovat. Mají být vedeny:

• l-roční mapy, kde se mají zobrazovat všechny nehody, tedy i s hmotnou škodou,
• 3-leté mapy, kde se mají zobrazovat pouze nehody s osobními následky.

Topografické mapy se mají vést v extravilánu v mapových podkladech v měřítku 1 : 50000
(silniční mapy okresů), případně v mapových podkladech přiměřených pro obce či města, tj.
obvykle v měřítcích 1 : 500 až 1 : 10000 (měřítka je nutno volit dle velikosti území a počtu
nehod). Vzhledem k tomu, že topografické mapy jsou prvotním upozorněním na možný vznik
místa častých dopravních nehod, má být jejich vyhodnocování průběžné.

Vedení a vyhodnocování

Topografické mapy mají vést a operativně vyhodnocovat DI okresních ředitelství Policie ČR.
Systematicky, tj. v pravidelných časových periodách, je mají též vyhodnocovat dopravní
úřady okresních úřadů. Jako součást veškeré evidence míst častých dopravních nehod je mají
rovněž evidovat i Centrum dopravního výzkumu, případně Ředitelství silnic a dálnic ČR.

6.5 Evidence nehodových míst a míst častých dopravních nehod

Kromě toho, že místa častých dopravních nehod je zapotřebí dobře identifikovat, je rovněž
nutné celé soubory těchto míst dobře evidovat. Stávající statistika dopravní nehodovosti
vedená Policejním prezídiem ČR a částečně i následná evidence nehodových lokalit
vytvořená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jsou založeny především na právním hledisku
příčin nehod. Pro potřeby dopravně bezpečnostní analýzy je však zapotřebí získat podstatně
komplexnější přehled o příčinách nehod. Do statistiky nehodovosti je třeba zapracovat
především poznatky vzešlé z používání nově zavedené typologie dopravních nehod. Statistika
nehodovosti má být dostupná (např. po Internetu) všem zainteresovaným organizacím.

- 16-
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7 Řešení míst častých dopravních nehod

Metodika řešení míst častých dopravních nehod je na rozdíl od metodiky analýzy jednotlivých
dopravních nehod záležitostí poměrně novou a především více systémovou. Zatímco
metodika analýzy jednotlivých nehod je dobře propracovaná (viz např. metodika zpracovaná
Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně), je problematika řešení míst častých dopravních
nehod dosud nejednotná. Na základě již provedených návrhů řešení na naši silniční síti je
navržena metodika, která by měla být pomůckou či osnovou k řešení dalších míst častých
dopravních nehod.

V úvodu je třeba ještě připomenout, že při řešení míst častých dopravních nehod z hlediska
pozemních komunikací pomíjíme okolnosti vzniku dopravních nehod, při kterých převládají
pochybení řidiče (např. usnutí řidiče během jízdy, jízda pod vlivem alkoholu, nevěnování se
řízení a pod.) a technická závada vozidla (např. defekt pneumatiky, závada brzdového
systému, závada v řízení vozidla a pod.) a zaměřujeme svou pozornost na stav komunikace.
Současně je ale zapotřebí uvést, že pominout řidiče zcela a beze zbytku nemůžeme, protože
vliv komunikace na jeho jednání je zřejmý a V mnoha případech komunikace řidiče silně
ovlivňuje.

Vlastní analýze, jež je popsána dále, musí předcházet přesná identifikace místa. Tato
identifikace je popsána v kapitole Č. 4. Je-li identifikováno místo častých dopravních nehod
na silniční síti, mělo by jeho posouzení a následné řešení probíhat v podstatě v těchto krocích
(všechny kroky není zapotřebí nutně provádět, pokud se během zpracování zjistí zřejmá
příčina dopravních nehod):
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7 Řešení míst častých dopravních nehód

Schéma č. 1 - Postup analýzy dopravních nehod
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7 Řešení míst častých dopravních nehod

7.1 Analýza stávajícího stavu

Na počátku řešení míst častých dopravních nehod musí být provedena maximálně mozna
analýza stávajícího stavu. Až po dokonalém pochopení nehodového děje a zjištění jeho
provázanosti s prostorovým uspořádáním místa může následovat návrh dopravně
bezpečnostních opatření. V mnoha případech je ale již při prvotní obhlídce místa zřejmá
příčina zvýšené nehodovosti a pak postačuje zjednodušená analýza k tomu, aby byla navržena
a realizována dostatečně účinná dopravně bezpečnostní opatření.

7.1.1 Zjednodušená analýza

Prvním krokem zjednodušené (orientační) analýzy je získání základního obrazu o nehodách
z hlediska jejich:

• časového výskytu (denní či noční doba, kolísání v průběhu dne, týdne atd.),

• povětrnostních podmínek (sucho, začátek deště, vytrvalý déšť, mlha, sněžení, náledí,
východ a západ slunce s možností oslněni atd.),

• místa (koncentrace nehod do určitého bodu nebo naopak rozptyl nehod do delšího úseku,
přímý úsek, směrový a výškový oblouk, zúžení, most, železniční přejezd, nebezpečné
klesání a nebo strmé stoupání apod.),

• druhu (nehody s motorovými vozidly, s nemotorovými vozidly, s chodci, s drážními
vozidly, s cyklisty, nehody jednotlivých nebo více vozidel, charakter srážky - najetí
zezadu, čelní nebo boční srážky, havárie, nárazy na překážku, kategorie zúčastněných
vozidel - osobní, nákladní, autobusy, motocykly, atd.),

• příčin (nepřiměřená rychlost, nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nesprávný
způsob jízdy, zavinění chodcem, cyklistou apod.).

Je zapotřebí provést analýzu:

• protokolů dopravních nehod,
• situačních schémat,
• popisu a charakteristiky pozemní komunikace,
• signálních plánů u křižovatek řízených SSZ,
• fotografické dokumentace,
• kolizních diagramů, tabulek ke kolizním diagramům, sestav dopravních nehod,
• aktuálních výsledků měření rychlostních charakteristik,
• aktuálních výsledků dopravních sčítání,
• měření časových mezer mezi vozidly.

- 19 -



7 Řešení míst častých dopravních nehod

Prohlídkou nehodového místa lze získat následující analytické informace:

• subjektivní hodnocení dosahovaných rychlostí,
• .intenzity dopravy, složení dopravního proudu,
• intenzity pěších proudů
• nehodové stopy (brzdné stopy, stopy po smyku, úlomky skla, poškození vodicích zařízení,

dopravních značek a pod.),
• viditelnost a rozlišitelnost (ve dne, v noci, za mokra) dopravních značek, návěstidel,

vodorovného značení, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty ...),
• překážky a omezení bránící rozhledu (trvalá, dočasná),
• světelné poměry, pravděpodobnost oslnění (sluncem, umělým osvětlením, reklamou),
• zvláštnosti směrového vedení, atypické uspořádání přednosti v jízdě apod.,
• konflikty různých skupin účastníků silničního provozu ve vazbě na funkční využití

komunikace.

7.1.2 Podrobná analýza

Pokud naopak jsou nehodové místo či úsek z hlediska dopravní nehodovosti natolik složité, že
nelze vystačit s jejich jednoduchou analýzou, je zapotřebí provést téměř kompletní sled
následujících úkonů a posouzení:

7.1.2.1 Stavební charakteristika místa častých dopravních nehod

I když je rozbor nehodového děje hlavním a podstatným bodem celkové analýzy, je zapotřebí
rovněž posoudit stavební uspořádání místa častých dopravních nehod, porovnat je
s normovým a formulovat nedostatky ve stavebním uspořádání mající možný vliv na vznik
dopravních nehod.

Prostorové posouzení trasy silnice

Kombinace směrových a výškových oblouků a šířkové uspořádání jsou základními
charakteristikami silniční komunikace, jež vnímá každý řidič pohybujícího se vozidla
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7 Řešení míst častých dopravních nehod

a přizpůsobuje jim svou jízdu. Posouzením prostorového uspořádání trasy silniční
komunikace je tudíž zapotřebí začít při analýze místa častých dopravních nehod.

Směrové a výškové poměry

Počty dopravních nehod jsou značně ovlivněny směrovým a výškovým uspořádáním a jejich
vzájemnou kombinací. Statistiky ukazují, že počty nehod jsou vyšší ve výškových obloucích
a v klesání, a to hlavně z důvodu rozdílu rychlostí protijedoucích vozidel. Směrové uspořádá-
ní pozemních komunikací v extravilánu by mělo být ve vztahu k návrhové rychlosti; směrové
oblouky o minimálních poloměrech by se měly používat pouze ve výjimečných případech.
Mělo by se zamezit nepříznivé kombinaci směrových a výškových uspořádání, která mohou
vést k vizuálním klamům. Např. počty nehod jsou vyšší tam, kde vrcholy směrových oblouků
jsou ve stejných místech jako vrcholy výškových oblouků trasy. Je třeba posoudit:

• soulad mezi směrovým a výškovým uspořádáním s hodnotami vyplývajícími z ČSN
736101, ČSN 736102 a ČSN 736110 pro danou kategorii a návrhovou rychlost vozidel,

• směrový průběh trasy silnice (přechodnice, poloměry oblouků apod.),

• výškový průběh trasy silnice, lomy podélného sklonu (vypuklé a vyduté výškové
oblouky),

• možné nepříznivé kombinace směrového a výškového uspořádání, jež může vést
k vizuálním klamům,

• rozhledové vzdálenosti a pole.

Příčné uspořádání

Jedním z parametrů, které ovlivňují bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích, je
počet a šířka jízdních pruhů, zpevněná krajnice a střední dělící pás. Počet dopravních nehod
roste s intenzitou silničního provozu, ale současně klesá s počtem jízdních pruhů.
Komunikace by měly být navrhovány s větší rezervou kapacity, než je momentálně
opodstatněná. Pro dvoupruhové komunikace v extravilánu by se neměly z důvodu velkého
rizika vzniku dopravních nehod používat jízdní pruhy o minimálních šířkách. Zpevněná
krajnice zvyšuje bezpečnost na pozemních komunikacích v extravilánu. Úzké krajnice
a nezpevněné krajnice mají také přímý vliv na zvýšení nehodovosti. Středním dělícím pásem
oddělujícím oba směry se výrazně snižuje počet dopravních nehod. Vzhledem k tomu, že
existuje přímá závislost mezi rychlostí jízdy vozidel a šířkou jízdních pruhů, může být vhodné
navrhovat v intravilánu jejich minimální šířkové uspořádání. Z příčného uspořádání je tedy
třeba především posoudit:

• příčné uspořádání vzhledem k navrhované základní kategorii, změny příčného uspořádání,

• šířkové uspořádání koruny silniční komunikace,

- 21 -



7 Řešení míst častých dopravních nehod

• rozdělení příčného profilu,

• šířku dělících pásů a přídatných pruhů,

• počet, šířku a směrování jízdních pruhů ve vztahu k intenzitám a rychlosti vozidel,
rozšíření jízdních pruhů,

• příčné a výsledné sklony ve vztahu ke směrovým obloukům a k odvodnění vozovky,
změny příčného sklonu.

Povrch vozovky, protismykové vlastnosti

Kvalita povrchu vozovky je jednou ze základních podmínek pro bezpečnou jízdu. Povrchové
vlastnosti vozovek spolupůsobí u většiny dopravních nehod. Na vozovce, která má povrchové
vlastnosti hodnoceny stupněm 1 - velmi dobré, je pravděpodobnost dopravní nehody
podstatně menší, než u povrchů hodnocených stupni nižšími. Na drsném povrchu vozovky je

. kratší brzdná dráha, směrové oblouky lze projíždět vyšší rychlostí, rovný povrch přispívá
k plynulosti silničního provozu. Od kvality povrchu vozovky a pneumatik vozidla je odvislé,
jak se veškeré změny kinetické energie pohybujícího se vozidla přenesou do vozovky. Při
hodnocení povrchových vlastností vozovky je zapotřebí se zaměřit na:

• druh a kvalitu povrchu vozovky,

• protismykové vlastnosti povrchů vozovek,

• příčné a podélné nerovnosti, výtluky,

• reflexi povrchu vozovky.

Povrchy vozovek lze posuzovat podle protismykových vlastností povrchu. Kvalita
protismykových vlastností se vyjadřuje pomocí součinitele smykového tření. Jeho zjišťování
a hodnocení je popsáno v ČSN 73 6177 "Měření a hodnocení protismykových vlastností
povrchů vozovek. Je zapotřebí se zaměřit na:

• posouzení správné funkce odvodnění povrchu vozovky,

• zjištění součinitele adheze povrchu vozovky,

• zjištění mikro - textury povrchu vozovky.

Bezpečnostní zařízení

Z bezpečnostních zařízení je zapotřebí se zaměřit především na vhodnost jeho umístění.
Svodidla mají za úkol zabránit střetu nejen protijedoucích vozidel, ale i střetu s tuhými
předměty mimo komunikaci. Měly by být dostatečně tuhé, aby vozidlo neprorazily, ale ne tak
tuhé, aby způsobily větší škodu, než náraz do předmětů, které chrání. Cílem zábradlí pro
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7 Řešení míst častých dopravních nehod .

ochranu chodců v zastavěných oblastech je oddělení chodců od vozidel na vozovce. Neměly
by být tak vysoké nebo neprůhledné, aby zabránily výhledu na chodce čekajícího na
přechodu, nebo chodce, který může přecházet tam, kde svodidla končí. Důležitá jsou také
opatření, pro zajištění viditelnosti dětí. Bezpečnostní zařízení zahrnuje:

• svodidla (správnost umístění, zakončení),

• zábradlí,

• směrové sloupky.

Dopravní značení

Dopravní značení Je jedním ze základních nástrojů k ovlivňování chování řidičů. Na
pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek, jejichž vzory jsou uvedeny
v příloze vyhlášky FMV Č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
(pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů. Aby dobře plnilo svou funkci je
zapotřebí prověřit jeho:

• výstižnost, úplnost a srozumitelnost,

• viditelnost,

• soulad svislého a vodorovného dopravního značenÍ.

7.1.2.2 Dopravní charakteristiky

Součástí analýzy nehodového místa musí nezbytně být i rozbor dopravně - inženýrských
charakteristik. Je známo, že pravděpodobnost vzniku dopravní nehody je o to větší, o co větší
je intenzita provozu a že následky dopravních nehod jsou o to těžší, o co vyšší je rychlost
jízdy, při které k nehodě dojde. Obě charakteristiky patří spolu s analýzou rozhledu
a kolizních bodů k základním, jež je třeba posoudit.

Dopravní zatížení

• porovnání plánovaných a skutečných intenzit dopravy,

• porovnání zjištěných intenzit dopravy s návrhovými parametry komunikace (kategorie,
šířkové uspořádání, ...).
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Rychlosti projíždějících vozidel

Rychlost jízdy patří k základním údajům o každém nehodovém místě. Je zapotřebí ji porovnat
s rychlostí návrhovou, dovolenou, přiměřenou atd. K tomu je zapotřebí provést:

• měření rychlostí,

• zjištění 85 %-ní rychlosti, průměrné rychlosti, rychlosti dle druhů vozideL

Rozhledové poměry

Je . třeba posoudit rozhledové vzdálenosti vzhledem k dosahovaným rychlostem jízdy
(nelze vycházet pouze z návrhové rychlosti, ale z tzv. 85-% z dosahované rychlosti jízdy
a z průměrné dosahované rychlosti). Je třeba provést:

• zjištění rozhledu na mezikřižovatkovém úseku silnic pro předjíždění a pro zastavení,

• zjištění rozhledových trojúhelníků na křižovatkách, železničních přejezdech apod.

Kolizní body

• zakreslení jízdních drah (pohybů) vozidel,

• zjištění kolizních bodů (bodů možného střetu).

7.1.3 Podrobná analýza dopravních nehod

• informace z protokolů o nehodách

- pomocí těchto protokolů lze zjistit výpovědi viníků nehod a svědků, jež dokreslují
celou nehodovou událost,

• vytvoření kolizních diagramů (grafické znázornění nehodových dějů)

-vytváření a vyhodnocování kolizních diagramů je popsáno v následující kapitole,

• vytvoření soupisů ke kolizním diagramům (sumarizace údajů o nehodách),

• zjištění časové závislosti vzniku dopravních nehod,

• sledování místa častých dopravních nehod za provozu,

• dopravně - psychologické rozbory a posouzení míst častých dopravních nehod,

• shrnutí faktů, jež mají vztah ke vzniku nehod, poznání mechanizmu nehodového děje.
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7 Řešení míst častých dopravních nehod

Významným přínosem je tam, kde příčinná souvislost mezi výskytem určitého typu nehod
a stavebně - technickým uspořádáním není zcela zřejmá, posouzení míst častých dopravních
nehod zkušeným dopravním psychologem, a to nejen při zjišťování příčin nehod, ale i návrhu
vhodných dopravně - bezpečnostních opatření.

7.2 Návrh opatření

Návrh dopravně - bezpečnostních opatření je stěžejním bodem řešení míst častých dopravních
nehod. Obecně však platí, že méně je v tomto případě více. Znamená to, že návrh opatření
musí být velmi uvážený, aby vzápětí nemuselo docházet kjeho radikálním změnám. Např.
opatření typu změny přednosti v jízdě musí být prováděna velmi uváženě.

Pokud návrh úprav míst častých dopravních nehod provádějí místní orgány (SÚS, DI Policie
ČR, RD OkÚ), je účelné přizvat jak ve stadiu analýzy, tak i při zpracování návrhu opatření
nezávislé odborníky. Zkušenosti při řešení míst častých dopravních nehod ukázaly, že jejich
účast při řešení míst častých dopravních nehod přispívá k odhalení závad, které místní orgány
přehlédly nebo nedocenily z důvodu rutinní znalosti problému.

Možné návrhy dopravně - bezpečnostních opatření jsou uvedeny v části nazvané "Zásady
bezpečného utváření pozemních komunikací".

7.2.1 Stavební opatření

• návrh zásadních stavebních úprav (například změna typu křižovatky, změna trasy silnice,
rozšíření vozovky apod.),

• návrh stavebních opatření menšího rozsahu (například instalace svodidla, instalace
zábradlí, vybudování středního dělícího pásu, instalace závor na železničních přejezdech
apod.),

• návrh stavebních úprav minimálního rozsahu (například odstranění nebo naopak osázení
zeleně, instalace zrcadla apod.).

7.2.2 Dopravně - organizační opatření

• opatření organizace dopravy (například zjednosměrnění komunikace, zákaz vjezdu, zákaz
vjezdu některým vozidlům, změny přednosti v jízdě apod.),

• posouzení funkce telematiky,

• užití světelně - signalizačního zařízení,

• úpravy dopravního značení.
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7.3 Sledování účinnosti realizovaných opatření

Všechna místa častých dopravních nehod, na nichž byla aplikována dopravně - bezpečnostní
opatření, musí být nadále sledována a vyhodnocována. Jejich vyhodnocení má sloužit ke
zjištění účinnosti a ovlivní jejich další užití při řešení dalších míst. K tomu slouží:

• statistika dopravní nehodovosti,

• porovnání statistiky před a po realizaci dopravně - bezpečnostních opatření,

• periodické ověřování a kontrola účinnosti opatření,

• doporučení pro aplikaci poznatků při řešení dalších míst častých dopravních nehod.

7.4 Ekonomická zhodnocení realizovaných opatření

Tam, kde je to možné, je zapotřebí vyčíslit ekonomický dopad navržených dopravně -
bezpečnostních opatření. Vzhledem k tomu, že lze vyčíslit veškeré škody způsobené
dopravními nehodami daného místa častých dopravních nehod a většinou lze i vyčíslit
ekonomickou náročnost navržených opatření, je možné jednoduchou cestou získat tzv.
návratnost opatření. K tomu slouží:

• vyčíslení škod vzniklých v důsledku dopravní nehodovosti (včetně úmrtí, těžce a lehce
zraněných) před a po realizaci dopravně - bezpečnostních opatření,

• vyjádření ekonomické náročnosti realizovaných dopravně - bezpečnostních opatření
a porovnání úspory škod z dopravní nehodovosti před a po realizaci opatření.
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8 Přílohy

8.1 Kolizní diagramy

8.2. Způsoby řešení převládajících typů dopravních nehod
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8 Přílohy
8.1 Kolizní diagramy

8.1.1 Všeobecně

Kolizní diagramy jsou velmi jednoduchým a efektivním nástrojem analýzy dopravních nehod
na určitém nehodovém místě. Umožňují získat rychlý orientační přehled hlavních charakte-
ristik jednotlivých nehod.

Kolizní diagramy vznikají tak, že se do situačního plánu (nebo vedle něho) analyzovaného
místa nebo úseku symbolicky (pomocí šipek a doplňujících znaků) zaznamenávají podstatné
znaky dopravních nehod. Kolizní diagramy tak umožňují získat kompletní představu o neho-
dovosti na příslušném místě, aniž by byly potřebné rozsáhlé textové komentáře. V návaznosti
na volbu opatření je velmi důležité, že názomým způsobem zvýrazňují nehody stejného typu.

Kromě názomého zobrazení nehodovosti v uplynulém období za účelem její analýzy jsou
kolizní diagramy též velmi vhodné ke srovnávání nehodovosti předtím/potom a hodnocení
účinnosti provedených sanačních opatření.

Z uvedených argumentů lze odvodit doporučení, že kolizní diagram by měl být systematicky
sestrojován pro každé řešené nehodové místo.

o

Obrázek Č. 1 - Příklad standardního provedení kolizního diagramu
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8 Přílohy
8.1 Kolizní diagramy

8.1.2 Značky a symboly používané v kolizních diagramech:

--~De
---...,[>@
--~DO
-----1[>

Nejtěžší následek nehody
Usmrcená osoba
Těžce zraněná osoba
Lehce zraněná osoba
Nehoda s jen hmotnou škodou

---[>
.)--'---[>

C (12) [>

- !:E1L -t>
_ ~a_-t>

.)..•••.•.. [>

Druhy vozidel resp. účastníků nehody
Osobní automobi I
Jiné motorové vozidlo
Cyklista (věk)
Chodec (věk)
Domácí nebo volně žijící zvíře
Nepřímý účastník nehody *)

----[>
---+1[>
-----H-li [>

Stav vozovky
Suchá
Mokrá
Náledí, námraza, sníh

----[>
~

Světelné poměry
Denní světlo
Soumrak, šero
Tma

~<~--[>
""""';CiEíE=---[>

~»~-[>
00 [>

~---[>
~---w)(:..-..~[>

Zvláštní okolnosti jízdy
Couvání
Brždění
Zrychlování
Smyk nebo klouzání na vodě
Zastavení vlivem vnějších okolností
Zastavení, parkování

)Cxxxxx[>
Červ. [>

I [>
O) [>

1,9 %o [>

Další doplňkové údaje
Světelné signalizační zařízení vypnuto
Červená, červená + žlutá, žlutá
Řidič o povinnosti dát přednost věděl
Řidič o povinnosti dát přednost nevěděl
Alkohol
Překážka na vozovce nebo vedle vozovky

D Sloup

*) Druh vozidla resp. účastníka silničního provozu (mimo osobní automobil) se udává na
žerdi šipky. Přitom se používají následující zkratky: N (nákladní automobil), NS (nákladní
souprava přívěsová nebo návěsová), BUS (autobus), MOTO (motocykl), MOP (moped),
C (cyklista), P (chodec), TRAM (tramvaj), T (traktor). Označení případných jiných
účastníků se vypíše slovně (potahové vozidlo, ruční vozík, pracovní stroj)
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8 Přílohy
8.1 Kolizní diagramy

8.1.3 Sestrojování kolizního diagramu

8.1.3.1 Situační plán

Jako základ kolizního diagramu určitého nehodového místa se používá situační plán v měřítku
1 : 200 (případně 1 : 500). Tento plán má obsahovat všechny místní charakteristiky
nehodového místa; zejména je třeba zaznamenat všechno, co může ovlivnit pohyby a manévry
vozidel i chodců. Jestliže v průběhu uvažovaného časového období došlo ke stavebním nebo
dopravně-organizačním zásahům, potom je nezbytné tuto skutečnost zachytit.

8.1.3.2 Vyznačování nehod, resp. účastníků

Nehody se vyznačují šipkami podle druhu konfliktu. Tvar šipky je zvolen tak, aby byl zřetelný
skutečný resp. zamýšlený směr pohybu účastníků nehody (musí odpovídat směrům jízdy
účastníků nehody bezprostředně před nehodou). Za základ se berou typy nehod ve smyslu
katalogu dopravních nehod.

Do kolizního diagramu se ovšem nezaznamenávají jen účastníci bezprostředně zúčastnění na
nehodě, nýbrž všichni účastníci silničního provozu, kteří vznik nehody nějak ovlivnili. Tak je
vhodné zaznamenat rovněž např.:

• chodce, který chtěl přecházet vozovku a vyvolal nehodu "najetím zezadu", sám ovšem
zůstal nezraněn,

• obě vozidla, která se zúčastnila předjížděcího manévru a přinutila protijedoucího řidiče
vyhnout do příkopu.

Zaznamenáním i těchto "zprostředkovaných, resp. nepřímých účastníků" do kolizního dia-
gramu se postupně stanou zřetelnými specifické rysy a zvláštnosti nehodového děje na určité
lokalitě. Tyto údaje jsou tím důležitější, čím menší počet nehod kolizní diagram obsahuje.

Od vyznačení pohybů účastníků nehody po srážce je možno zpravidla upustit. Např. není nut-
né do kolizního diagramu zaznamenávat, že vozidlo, které se po kolizi dostalo do smyku, ná-
sledně narazilo do vozidla zaparkovaného na opačné straně komunikace. Zakreslováním celé-
ho průběhu nehodového děje by kolizní diagram ztrácel na přehlednosti.

- 31 -



8 Přílohy
8.1 Kolizní diagramy

8.1.3.3 Sumarizace nehod stejných typových skupin

Nehody, které náleží stejné konfliktní situaci, se sumarizují do skupin, i když pak jednotlivé
nehody není již možno zakreslit přesně na místě, kde se staly. Sestavení skupin nehod stejné
typové skupiny (resp. konfliktní situace) se pro vyhodnocení považuje za důležitější, než
přesný záznam polohy nehody.

8.1.3.4 Doplňkové informace

Do kolizního diagramu se též vyznačují nejdůležitější dopravní značky, názvy ulic, čísla sil-
nic, silniční cíle, severka a místní charakteristiky (budovy, porosty, terénní vlny, náspy, dělicí
ostrůvky, stromořadí apod.). Detaily pozemní komunikace (hranice vozovky a chodníku, za-
stávky tramvaje a autobusu, dělicí ostrůvky, tramvajové koleje apod.) je třeba zakreslit tehdy,
jestliže ovlivnily průběhy pohybů vozidel resp. chodců. Taktéž vodicí dopravní zařízení se
zohledňují jen tehdy, jestliže jsou s nehodou v přímé souvislosti. V každém případě je nutné
zaznamenat časové období, za které je kolizní diagram sestrojován.

Viník nehody určený předběžným vyšetřováním policie nemusí být v diagramu zvlášť rozlišo-
ván (právní aspekty dopravních nehod jsou pro účely naší analýzy podružné a nevýznamné).
Podle možnosti je však třeba zaznamenat:

• zda účastník nehody nepoznal, že má povinnost dát přednost v jízdě nebo,
• zda jel na červený, žlutý nebo červeno-žlutý světelný signál (viz též symboly ke koliznímu

diagramu).

8.1.4 Soupis ke koliznímu diagramu

Ke koliznímu diagramu se doporučuje zhotovit tabulku, resp. soupis, který obsahuje doplňují-
cí informace o jednotlivých nehodách a důležité poznámky ohledně jejich vzniku (např. části
výpovědi účastníků). Pro zachování přehlednosti se nehody v soupisu chronologicky číslují
a tato čísla se uvedějí i v kolizním diagramu a na kopiích protokolů nehod. V nutném případě
je tak bez velké námahy možné ze záznamů kjednotlivým nehodám získat dodatečné infor-
mace (výpovědi účastníků, zvláštní okolnosti, apod).

8.1.5 Kolizní diagramy nehodových úseků

Kolizní diagramy je možné sestrojovat nejen pro jednotlivé nehodové lokality omezené délky
(např. nehodové zatáčky či křižovatky), ale i pro úseky (např. část tahu jedné komunikace).
Stejně jako v prvním případě, je i zde základem vhodné situační schéma. V případě většího
počtu nehod se doporučuje - v uspořádání podle typu nehody - jednotlivé nehody zakreslovat
vždy v úrovni příslušného nehodového místa vedle situačního schématu.
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8.1.6 Doba, za kterou se kolizní diagram sestrojuje

Pro vyhodnocování je výhodné, je-li kolizní diagram sestrojen za pokud možno dlouhé časové
období (zpravidla nejméně tři roky) a obsahuje všechny nehody, které je ještě možné
v dokumentaci dohledat. Obecně platí, že čím delší časové období zvolíme, tím zřetelněji je
možno rozeznat kumulace určitých typů nehod a vystopovat faktory přispívající kjejich vzni-
ku. Nehodovost se posuzuje za taková časová období, v nichž stavební uspořádání a řízení
provozu zůstaly konstantní resp. není zde vliv na zkoumané kumulace dopravních nehod.

Při volbě časového rozpětí je však třeba zohledňovat i četnost dopravních nehod na přísluš-
ném místě. Kolizní diagram je možné sestrojit a úspěšně vyhodnotit i za kratší časové období,
než jsou doporučené tři roky, jestliže máme velký počet nehod a malé variace jejich typů (pře-
važují nehody jedné nebo dvou typových skupin).

8.1.7 Vyhodnocování kolizního diagramu

Principem vyhodnocování kolizních diagramů je zejména hledání společných vlastností jed-
notlivých nehod, z nichž je možno usuzovat na ty charakteristiky pozemní komunikace a její-
ho vybavení, které mohou ke vzniku nehod přispívat, resp. jejichž odstraněním lze předcházet
vzniku dalších nehod. Společné vlastnosti nehod, které ukazují na faktory usnadňujicí jejich
vznik, mohou být různé. Základním hlediskem posuzování je typ nehody ve smyslu typolo-
gického katalogu nehod, ale i další hlediska, např:

• zvýšený počet nehod za mokra (nebo jinak ztížených adhezních podmínek),
• zvýšený počet nehod v noci či za soumraku,
• nehody jen určitých druhů vozidel (výlučné nebo převažující nehody motocyklů,

nákladních automobilů, cyklistů ....),
• nehody s určitými vlastnostmi účastníků (nehody začátečníků, nehody seniorů, nehody

dětí, nehody cizinců .....),
• nehody v určitém časovém období (např. nehody, jež převažují za tmy, za soumraku,

v zimě, v létě, při východu nebo západu slunce, v určitý den v týdnu apod.).

S využitím kolizního diagramu se provede podrobná prohlídka nehodového místa a cílené
pozorování průběhu dopravy na tomto místě; kumulace typů nehod podstatně zužuje okruh
možných závad, na které se v terénu zaměřujeme.

Jestliže z kolizního diagramu příčiny nehody ve vazbě na uspořádání komunikace
jednoznačně nevyplývají (doprovodné okolnosti jednotlivých nehod nejsou jasně zřetelné),
potom je nutné podrobně prostudovat protokoly jednotlivých dopravních nehod a zhodnotit
veškeré doplňující informace o tom, jaké okolnosti konkrétní nehodě předcházely. Zůstane-li i
poté mechanismus vzniku nehod neobjasněn, je nutné provést rozbor nehodovosti na úrovni
znalecké analýzy. Zkušenosti ukazují, že této metody je nutno užít v přibližně 5 % případů;
jinak obvykle vystačíme s kolizními diagramy a s informacemi i protokolů nehod.
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8.1.8 Grafická srovnání předtím/potom

Jsou-li na základě výsledků místních rozborů nehodovosti na určitém nehodovém místě pro-
vedena opatření, potom je nezbytné i nadále vývoj nehodovosti sledovat. Srovnáním před-
tím/potom je nutno nabýt jistoty, že provedená opatření opravdu vedla ke snížení nehodovosti.
Po realizaci opatření se po delším časovém období (minimálně po půl roce) opětovně provede
rozbor nehodovosti. Vliv realizovaných opatření na vývoj dopravní nehodovosti se provede
porovnáním kolizních diagramů jednoho nehodového místa před provedením opatření a po
něm.
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Kumulace dopravních nehod stejného nebo podobného typu na určitém místě silniční sítě
může mít i jejich stejnou nebo podobnou příčinu. Ptáme-li se, co nutí řidiče na takovýchto
místech riskovat či chybovat, je na místě úvaha o možném negativním vlivu komunikace.
Špatné stavební uspořádání komunikace projevující se např. ve vzniku opticko - psycho-
logických klamů může mít velký vliv na dopravní nehodovost. Tato kapitola jednak obsahuje
zjednodušený výčet některých možných nedostatků, které mohou být základem vzniku nehod
a dále pak hlavní možné návrhy úprav míst častých dopravních nehod v závislosti na jejich
typu.

Typová skupina O
Nehody individuální

Hlavní příčiny
Nepřiměřeně vysoká rychlost

Nedostatky
Nehomogenita pozemní komunikace, náhlé změny v šířkovém uspořádání, náhlé změny ve
směrovém a výškovém vedení trasy, špatné optické vedení, nevhodný příčný sklon vozovky,
náhlá změna povrchu vozovky, špatný povrch vozovky.

Způsob úpravy
Odstranění nehomogenních míst komunikace, optické vedení směrových oblouků, oprava
příčného sklonu vozovky, oprava povrchu vozovky, opatření ke snížení rychlosti, správné
dopravní značení.

Typová skupina 1
Nehody mezi vozidly jedoucími stejným směrem mimo oblast křižovatky

Hlavní příčiny
Nepřiměřeně vysoká rychlost

Nedostatky
Velký rozdíl rychlostí vozidel, malý odstup vozidel, nedostatečné směrové a výškové vedení
komunikace, špatný odhad vzdáleností, špatný povrch vozovky.

Způsob úpravy
Stavební opatření ke snížení rychlosti jízdy, stavební úprava komunikace, úprava povrchu
vozovky, správné dopravní značení.
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Typová skupina 2
Nehody mezi vozidly jedoucími opačným směrem mimo oblast křižovatky

Hlavní příčiny
Nepřiměřeně vysoká rychlost, chybné předjíždění.

Nedostatky
Nehomogenita trasy silnice, optické klamy, špatný odhad vzdáleností, špatné dopravní
značenÍ.

Způsob úpravy
Stavební opatření ke snížení rychlosti jízdy, stavební úprava komunikace (oddálení
protisměrně jedoucích vozidel ve směrových obloucích), úprava povrchu vozovky, správné
dopravní značení.

Typová skupina 3
Nehody mezi vozidly vjíždějícími do křižovatek ze stejného ramene.

Hlavní příčiny
Nepřiměřeně vysoké rychlosti vozidel vjíždějících do křižovatek, nedostatečný boční odstup
vozidel, mrtvý úhel.

Nedostatky
Nevhodné uspořádání křižovatek, nejednoznačné členění ploch - nedostatečné směrové
vedení v křižovatkách, předjíždění jednostopých vozidel v prostoru křižovatek.

Způsob úpravy
Přehlednější uspořádání křižovatek, důsledné vyznačení jízdních drah vozidel pomocí
vodorovného značení, nebo stavebními úpravami (např. ostrůvky).

Typová skupina 4
Nehody mezi vozidly vjíždějícími do křižovatek z protilehlých ramen.

Hlavní příčiny
Nedání přednosti v jízdě protijedoucímu vozidlu, psychický tlak na řidiče, špatný odhad
rychlosti a vzdálenosti protijedoucího vozidla.

Nedostatky
Nevhodné uspořádání křižovatek, nejednoznačné členění ploch - nedostatečné směrové
vedení v křižovatkách.

Způsob úpravy
Přehlednější uspořádání křižovatek, důsledné vyznačení jízdních drah vozidel pomocí
vodorovného značení, zřizování řadících pruhů zvláště pro levá odbočení, instalace SSZ.
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Typová skupina 5
Nehody mezi vozidly vjíždějícími do křižovatek ze sousedních ramen.

Hlavní příčiny
Nepřiměřeně vysoké rychlosti vozidel vjíždějících do křižovatek, nedostatečný rozhled,
ovlivnění psychologickou předností, v případě SSZ jízda na červené světlo.

Nedostatky
Nevhodné uspořádání křižovatek, rozpor mezi faktickou a psychologickou předností v jízdě,
objekty nacházející se v rozhledových trojúhelnících, špatné osvětlení křižovatek, nejedno-
značné členění ploch - nedostatečné směrové vedení v křižovatkách, zakrytí dopravního
značení, malý kontrast dopravního značení,

Způsob úpravy
Přehlednější uspořádání křižovatek, zajištění dostatečných rozhledových poměrů, důsledné
vyznačení jízdních drah vozidel pomocí vodorovného značení, nebo stavebními úpravami
(např. ostrůvky), instalace výrazného dopravního značení.

Typová skupina 6
Nehody mezi vozidly a chodci.

Hlavní příčiny
Jízda na červené světlo, chůze na červené světlo, nedostatečný optický kontakt, nerespek-
tování přednosti chodců, vynucování si přednosti.

Nedostatky
Nevhodné směrové vedení chodníků a přechodů pro chodce, nedostatečné oddělení chodců od
motorové dopravy, chybějící chodníky, chybějící ochranné ostrůvky.

Způsob úpravy
Citlivé vedení chodníků a přechodů pro chodce v místech maximální poptávky, budování
dělících ostrůvků pro ochranu pěších, stavební opatření pro zlepšení rozhledu.

Typová skupina 7
Nehody se stojícími nebo parkujícími vozidly.

Hlavní příčiny
Nepozornost řidičů, nevhodné situování a výjezdy z parkovišť.

Nedostatky
Nevhodné šířky odstavných a parkovacích pruhů, špatně umístěné výjezdy z parkovišť, špatné
vedení pruhů pro cyklisty.
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Způsob úpravy
Větší oddělování jedoucích a stojících vozidel, minimalizovat výjezdy z parkovišť a naopak je
soustředit do jednotlivých kolektorů.

Typová skupina 8
Nehody se zvěří a drážními vozidly.

Hlavní příčiny
Nerespektování výstražných znamení avizujících průjezd drážních vozidel.

Nedostatky
Existence úrovňových železničních přejezdů na silnicích s vysokou intenzitou dopravy,
nedostatečný rozhled na železničních přejezdech, chybující výstražné SSZ, chybějící oplocení
silnic bránící vstupu zvěři.

Způsob úpravy
Budování mimoúrovňových křížení silnic a železnic, zvyšování úrovně technických
zabezpečení žel. přejezdů, zlepšování rozhledu, budování oplocení podél silnic v místech
častějšího pohybu zvěře, budování biokoridorů.
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