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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce „Nehodovost na vybraných křiţovatkách v Praze ve vztahu 

k dopravní infrastruktuře“ je zhodnotit současný postup při analýze smrtelných dopravních 

nehod. Současně ve spolupráci s ústavem aplikované matematiky ověřit matematický model, 

a nastínit nový a vhodnější postup analýzy dopravních nehod, který by měl přispět 

ke sníţení počtu smrtelných nehod na území hlavního města Prahy a správnému určení 

rizikových lokalit. 

Klíčová slova: sníţení nehodovosti, hlavní město Praha, bezpečnostní inspekce, 

matematický model 

ABSTRACT 

The subject of the diploma thesis „Accident Rate at Selected Intersections in Prague in 

Relation to Infrastructure is to evaluate the current procedure in the analysis of fatal traffic 

accidents. At the same time, in cooperation with the Institute of Applied Mathematics, to 

verify a mathematical model ant to outline a new and more appropriate approach to traffic 

accident analysis, which should contribute to reduce the number of fatal accidents on the 

territory of the capital city of Prague ant to correctly identify risk locations. 

 

Key words: Reduction of accidents, capital city of Prague, security inspections, 

mathematical model  
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1. Úvod 

Doprava je významný sektor, který má velký vliv nejen na ekonomiku daného státu, ale i na 

ţivotní prostředí. V posledních letech je doprava jedna z nejrychleji rozvíjející se 

hospodářské odvětví. Doprava je totiţ nevyhnutelnou součástí lidské společnosti. Můţeme ji 

zařadit mezi nejstarší lidské potřeby. Jiţ v dávné minulosti potřeboval člověk přepravovat 

z jednoho bodu do druhého sebe nebo materiál. Doprava má však i negativní dopady. Pod 

pojmem negativní dopady si vţdy představíme zejména negativní vlivy dopravy na ţivotní 

prostředí. Dalším velmi významným negativním vlivem dopravy je však dopravní nehodovost 

a zejména pak její následky. A právě touto problematikou se budeme zabývat v této 

diplomové práci.  

Dopravní nehoda je v zákoně o silničním provozu (§ 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.) 

definována jako: událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo 

sráţka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níţ dojde k usmrcení 

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

v pohybu.  

Vzhledem k tomu, ţe při dopravních nehodách dochází k usmrcení nebo zranění osob, je 

velmi důleţité se snaţit tento jev všemi moţnými prostředky omezit.  

Prvním a velmi důleţitým krokem k omezení dopravních nehod je prevence. Prevence 

dopravních nehod můţe mít mnoho podob a je zaměřená na jednotlivé účastníky silničního 

provozu. Jedná se například o dopravní výchovu dětí (ale i dospělých), vybudování 

dopravních hřišť, výuka dopravní výchovy ve školách, kampaně týkající se bezpečného 

řízení vozidla (případně motocyklu, kola, atd.), ale také poskytnutí informací ohledně 

bezpečného pohybu chodců atp. Do prevence dopravních nehod můţeme také zahrnout 

vývoj bezpečných vozidel (aktivních a pasivních prvků bezpečnosti na vozidlech, nárazové 

zkoušky,…) a také důraz na bezpečné komunikace (dobrý stav pozemních komunikací, 

ochranné prvky na přechodech pro chodce, nezávadné dopravní značení,…). 

V této diplomové práci se budeme zabývat statistickým vyhodnocením dopravních nehod na 

vybraných křiţovatkách na území hlavního města Prahy ve vztahu k dopravní infrastruktuře. 

Budeme se snaţit nalézt odpověď na otázku: proč se nedaří sníţit počet usmrcených osob.  

Toto téma diplomové práce vzniklo ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy. 

Snaţíme se společnými silami nalézt nový způsob analýzy dopravních nehod mající vliv na 

predikci nehod budoucích – a tedy sníţení počtu usmrcených osob a osob těţce nebo lehce 

zraněných v následujících letech. 

Spolupráce na tomto projektu probíhá napříč dvěma ústavy (ústav dopravních systémů – 

K612 a ústav aplikované matematiky K611) a magistrátem hlavního města Prahy. Na 
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projektu se podílí více studentů, proto se tato diplomová práce soustředí pouze na část 

z výše zmiňované problematiky. 



Nehodovost na vybraných křiţovatkách v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 
Diplomová práce 
Bc. Kamila Kecherová 

 

- 8 - 

2. Teoretický rozbor statistiky dopravní nehodovosti v ČR 

Statistiky dopravní nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie 

ČR. Teoretický rozbor statistiky dopravní nehodovosti vychází z podkladů poskytnutých od 

Policie ČR [1]. 

Na českých silnicích bylo v roce 2016 usmrceno 545 osob, coţ byl nejniţší počet od roku 

1990. Nejvíce usmrcených osob bylo v roce 1994 – 1 473. V letech 2014 a 2015 byl 

přerušen pokles počtu usmrcených osob, který nepřetrţitě trval jiţ od roku 2008. V roce 2016 

znovu došlo k výraznému poklesu. Počet usmrcených osob v roce 2016 byl také nejniţší 

od roku 1961, v tomto období bylo nejvíce usmrcených osob v roce 1969 – 1 758. [2]. V roce 

2016 bylo na českých silnicích těţce zraněno 2 580 osob, coţ byl druhý nejniţší počet od 

roku 1990. Nejméně těţce zraněných osob bylo v roce 2015 – 2 540, nejvíce těţce 

zraněných osob bylo v roce 1997 – 6 632. Zároveň se jedná o druhý nejniţší počet těţce 

zraněných osob od roku 1961, v tomto období bylo nejvíce těţce zraněných osob v roce 

1969 – 9 258 osob. 

V roce 2016 bylo na českých silnicích lehce zraněno 24 501 osob. Nejméně lehce zraněných 

osob bylo v roce 2010 – 21 610 a nejvíce lehce zraněných bylo v roce 1996 – 31 296. 

Celková hmotná škoda odhadnutá Policií ČR při DN za rok 2016 byla 5 804,20 mil. Kč. 

 

Obrázek 1: Vývoj počtu nehod a jejich následků [1] 
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2.1. Teoretický rozbor statistiky dopravní nehodovosti na území 
hlavního města Prahy 

V následujících podkapitolách je uvedeno shrnutí o dopravní nehodovosti na území hlavního 

města Prahy. 

2.1.1. Vývoj počtu nehod na území hlavního města Prahy 

Na území hlavního města Prahy v roce 2016 šetřila Policie ČR 22 876 nehod, při kterých 

bylo 21 osob usmrceno, 194 těţce zraněno a 1983 lehce zraněno. Výše odhadnuté hmotné 

škody přesahuje 1,40 mld. Kč. V porovnání s rokem 2015 roste počet dopravních nehod  

(o 6,6%), ale klesá počet usmrcených osob. Zaznamenáváme o 4 usmrcené osoby méně 

neţ za rok 2015 (tj o 16%). Dále klesá počet lehce zraněných osob (o 95 osob méně neţ za 

rok 2015, tj. 4,6%). Naopak rostoucí tendenci má počet těţce zraněných (o 15 osob, tj. 8,4%) 

a odhad hmotné škody (o 94,2mil. Kč, tj 7,2%).  

Na následujícím obrázku můţeme vidět vývoj počtu nehod a jejich důsledků na území 

hlavního města Prahy od roku 1998, který ukazuje pozitivní a negativní trendy v jednotlivých 

letech.  

 

Obrázek 2: Vývoj počtu nehod a jejich následků na území hlavního města Prahy [2] 

 

Pokles počtu evidovaných DN souvisí především s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb. 

o provozu na pozemních komunikacích a jeho novelami, kdy došlo několikrát ke změně 

hranice pro nahlašování DN Polici ČR v případě, ţe jsou bez zranění a bez škody na 

majetku třetí osoby. Hranice hmotné škody byla stanovena na 20 tis. Kč od 1. ledna 2001, 

následně byla od 1. července 2006 zvýšena na 50 tis. Kč a od 1. ledna 2009 na 100 tis. Kč.  
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Na absolutní četnost nehod mělo největší vliv zvýšení hranice na částku 100 tis. Kč. 

 

Počet nehod na území hlavního města Prahy v roce 2016 oproti roku 2015 vzrostl (počty 

nehody vzrostly i ve všech ostatních krajích). Počty usmrcených se však podařilo sníţit 

téměř ve všech krajích (vyjma kraje Středočeského a Plzeňského). 

Nejvyšší zastoupení nehod je v městské části Prahy 4 a Prahy 6. Na následujícím obrázku 

můţeme vidět rozdělení dopravních nehod v jednotlivých městských částech.  

 

Obrázek 3: Nehody na území městských částí [2] 

 

2.1.2. Zavinění dopraní nehody a hlavní příčiny nehody 

Na území hlavního města Prahy jsou rozhodující viníci jednoznačně řidiči motorových 

vozidel. Dalšími významnějšími viníky jsou dospělí chodci a lesní nebo domácí zvířata. 

K usmrcení osob došlo jen u nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, chodci a v jednom 

případě při jiném zavinění. 

V následující tabulce je uveden podíl sledovaných kategorií účastníků silničního provozu na 

zavinění nehod a porovnání s rokem 2015. 
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Tabulka 1: Zavinění dopravní nehody, rok 2016 [2] 

 

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel 

na území hlavního města Prahy. 

Na počtu nehod je z pohledu jejich hlavních příčin nejvíce zastoupen nesprávný způsob jízdy 

a nedání přednosti v jízdě. Nejvíce usmrcených osob připadá na nehody zaviněné nedáním 

přednosti v jízdě, kde je i vysoký násrůst počtu usmrcených oproti roku 2015.  

 

Tabulka 2: Hlavní příčiny nehod, rok 2016 [2] 

 

2.1.3. Alkohol a drogy 

Policie eviduje na území hlavního města Prahy v roce 2016 422 nehod zaviněných účastníky 

silničního provozu pod vlivem alkoholu. V porovnání s rokem 2015 je to o 30 nehod méně. 

Při těchto nehodách není evidována ţádná usmrcená osoba.  

 

Případů, kdy kontrola na přitomnost drog u řidiče motorového vozidla byla pozitivní, eviduje 

policie 21 (o 2 více neţ v roce 2015). Ani při těchto nehodách nebyla usmrcena osoba.  
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Na následujícím obrázku můţeme vidět vývoj nehod pod vlivem alkoholu od roku 1998, který 

má od roku 2007 klesající tendenci. . 

 

Obrázek 4: Vývoj nehod pod vlivem alkoholu [2] 

 

V porovnání s ostatními kraji není výskyt nehod pod vlivem alkoholu v Praze nejvyšší. Vyšší 

hodnoty jsou evidovány v kraji Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském. Také 

nehody s pozitivním testem na dogy jsou častěji v kraji Jihomoravském, Středočeském, 

Libereckém, Plzeňském a Olomouckém. 

2.1.4. Nehody podle druhu sráţky 

Nehody dle druhu sráţky jsou z pohledu usmrcených osob v roce 2016 nejrizikovější při 

sráţce s chodcem, s jedoucím nekolejovým vozidlem a s pevnou překáţkou. Na 

následujícím obrázku můţeme vidět jednotlivá zastoupení.  
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Obrázek 5: Druh sráţky - usmrcené osoby, rok 2016 [2] 

 

Nejrizikovější zastoupení usmrcených osob je při sráţce s chodcem (12 případů usmrcených 

osob, tj  57%).  

2.1.5. Vývoj nehodovosti chodců 

Na území hlavního města Prahy bylo v roce 2016 evidováno 654 nehod s účastí chodce, při 

kterých bylo usmrceno 12 osob, 96 těţce zraněno a 510 lehce zraněno. Dále bylo evidováno 

302 nehod zaviněných chodcem, při kterých byly usmrceny 4 osoby, 30 těţce zraněno a 235 

lehce zraněno. Nehody zaviněné dětmi jsou evidovány v 48 případech. Následky v takových 

případech jsou menší. Nebyla usmrcena ţádná osoba, 5 osob bylo těţce zraněno a 49 lehce 

zraněno.  

Na následujícím obrázku můţeme vidět výskyt nehod s účastí chodce na území hlavního 

města Prahy. Největší část nehod se soustřeďuje v centru města. 
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Obrázek 6: Nehody s účastí chodce na území hlavního města Prahy [2] 

2.1.6. Vývoj nehodovosti cyklistů 

Na území hlavního města prahy bylo v roce 2016 evidováno 179 nehod s účastí cyklisty. Při 

těchto nehodách nedošlo k usmrcení osoby, 16 osob bylo těţce zraněno a 108 lehce 

zraněno. Dále bylo evidováno 83 nehod se zaviněním cyklisty. Při těchto nehodách také 

nedošlo k usmrcení osob, 5 osob bylo těţce zraněno a 46 lehce zraněno.  

Na následujícím obrázku můţeme vidět vývoj nehodovosti cyklistů od roku 2006, který má  

od roku 2013 klesající tendenci. 

 

Obrázek 7: Vývoj nehodovosti cyklistů [2] 
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3. Analýza dopravní nehodovosti ve vztahu k bezpečnému 

utváření pozemní komunikace 

V první fázi (od prosince 2015) jsme provedli analýzu nehodových dat. Analýza byla 

provedena na základě poskytnuté databáze dopravních nehod z evidence Policie ČR. V této 

první fázi jsme se zaměřili na dosavadní řešení dopravních nehod. V současné době se 

analýza dopravních nehod soustřeďuje zejména na místa na pozemní komunikaci, kde došlo 

k usmrcení osob.  

Domníváme se však, ţe toto řešení není v mnoha případech správné. Ve spolupráci  

s ústavem K611 pod vedením doc. Ing. Ivana Nagy, CSc., který vytváří matematický model, 

se budeme snaţit tuto domněnku potvrdit. V poslední fázi tedy data získané z této analýzy 

nehodových dat porovnáme s navrţeným matematickým modelem, vyhodnotíme a ověříme 

tak správnost naší domněnky. 

 

3.1. Homogenizace dat 

Byla provedena homogenizace – redukce databáze dopravních nehod v tom smyslu, ţe byly 

zohledněny pouze nehody, při kterých je spolupůsobení dispozice křiţovatky nebo pozemní 

komunikace pravděpodobnější. Nový – homogenizovaný soubor nehod vznikl tedy tak, ţe 

byly vyloučeny nehody například s vlivem alkoholu. 

Čili byly zanedbány nehody s evidentní chybou jednotlivého řidiče. I kdyţ jsme si vědomi, ţe 

i tento předpoklad je diskutabilní, dle našeho názoru takto vzniklý homogenizovaný soubor 

nehod je „adekvátnější“ pro posouzení vlivu stavebních a dopravních podmínek při nehodě. 

Tuto homogenizaci dat jsme aplikovali na smrtelné dopravní nehody z let 2012, 2013 a 2014. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny všechny smrtelné dopravní nehody ve výše 

zmíněných letech a zohlednění spolupůsobení dispozice pozemní komunikace: 
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Tabulka 3: Smrtelné dopravní nehody - rok 2012 - spolupůsobení dispozice PK 

SMRTELNÉ DOPRAVNÍ NEHODY - rok 2012 

č. ID Úsek Lokace Druh sráţky Viník nehody 
Spolupůsobení 
dispozice PK 

2012/1 002100125113 mezikřiţovatkový ul. Roztocká s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2012/2 003100122399 křiţovatkový 
Kukulova x Nad 

Motolskou nemocnicí 
s nekolejovým vozidlem řidič MV ANO 

2012/3 003100126500 mezikřiţovatkový ul. Na Petřinách s chodcem řidič MV NE 

2012/4 002100125677 křiţovatkový Jugoslávská x Legerova s tramvají řidič MV NE 

2012/5 002100128295 mezikřiţovatkový ul. Na Poříčí s chodcem chodec NE 

2012/6 003100120703 křiţovatkový ul. Nádraţní s chodcem chodec ANO 

2012/7 003100120736 křiţovatkový Plzeňská x Bucharova s nekolejovým vozidlem řidič MV NE 

2012/8 003100122279 křiţovatkový 
Ostrovského x 

Stroupeţnického 
s chodcem řidič MV ANO 

2012/9 003100122847 mezikřiţovatkový ul. Na Beních s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2012/10 003100127253 mezikřiţovatkový ul. Klárov s chodem jiné zavinění NE 

2012/11 002100120612 mezikřiţovatkový ul. Novopacká s chodem chodec NE 

2012/12 002100122826 mezikřiţovatkový ul. Novosibiřinská s chodem řidič MV NE 

2012/13 002100128115 mezikřiţovatkový ul. Novovysočanská s chodem řidič MV ANO 

2012/14 003100120589 křiţovatkový ul. Vysočanská s nekolejovým vozidlem řidič MV NE 

2012/15 003100121348 křiţovatkový ul. Vysočanská s nekolejovým vozidlem řidič MV NE 

2012/16 003100122433 mezikřiţovatkový ul. V Domově jiný druh nehody jiné zavinění NE 

2012/17 003100123685 křiţovatkový ul. Touţimská s nekolejovým vozidlem řidič MV NE 

2012/18 010043123036 mezikřiţovatkový D11 s nekolejovým vozidlem řidič MV NE 

2012/19 002100120966 mezikřiţovatkový ul. Lešanská s chodcem řidič MV NE 

2012/20 002100123059 křiţovatkový ul. Vídeňská s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2012/21 002100123798 mezikřiţovatkový ul. Generála Šišky s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2012/22 002100126171 křiţovatkový 
Komořanská x U 

Soutoku 
s nekolejovým vozidlem řidič MV NE 

2012/23 002100126874 křiţovatkový Zálesí x Štúrova s nekolejovým vozidlem řidič MV ANO 

2012/24 003100126157 křiţovatkový Ruská x Belocerkevská s chodem řidič MV ANO 

2012/25 010040120024 mezikřiţovatkový D1  s chodem řidič MV NE 

2012/26 010040120092 mezikřiţovatkový D1 s chodem řidič MV NE 
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Tabulka 4: Smrtelné dopravní nehody - rok 2013 - spolupůsobení dispozice PK 

SMRTELNÉ DOPRAVNÍ NEHODY - rok 2013 

č. ID Úsek Lokace Druh sráţky Viník nehody 
Spolupůsobení 
dispozice PK 

2013/1 002100131684 mezikřiţovatkový ul. Sokolská s chodcem chodec NE 

2013/2 002100132411 křitovatkový Evropská x Na Pískách s chodcem řidič MV NE 

2013/3 002100132991 mezikřiţovatkový ul. Mánesův most s chodcem řidič MV NE 

2013/4 002100133175 mezikřiţovatkový ul. Rohanské nábřeţí s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2013/5 002100133356 mezikřiţovatkový ul. K Lochkovu s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2013/6 002100133539 křitovatkový ul. Klárov s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2013/7 002100133732 mezikřiţovatkový ul. Bělohorská s chodcem chodec NE 

2013/8 002100134482 mezikřiţovatkový ul. Jeremenkova s chodcem řidič MV ANO 

2013/9 002100135103 křitovatkový ul. Bohdanečská s pevnou překáţkou řidič MV ANO 

2013/10 002100135169 mezikřiţovatkový ul. Českobrodská s chodcem řidič MV ANO 

2013/11 002100135170 křitovatkový Rozvadovská spojka s pevnou překáţkou Jiné zavinění NE 

2013/12 002100135294 křitovatkový Na Maninách x Přístavní s chodcem řidič MV ANO 

2013/13 002100135438 mezikřiţovatkový Praţský okruh s nekolejovým vozidlem  řidič MV NE 

2013/14 002100135924 mezikřiţovatkový ul. Vršovická s tramvají chodec NE 

2013/15 002100138299 mezikřiţovatkový ul. Lhotecká s chodcem řidič MV NE 

2013/16 002100139613 mezikřiţovatkový ul. Plzeňská s chodcem chodec NE 

2013/17 002100139649 křitovatkový ul. Lodţská s nekolejovým vozidlem  řidič MV NE 

2013/18 002100139974 mezikřiţovatkový ul. K Ládví s chodcem řidič MV ANO 

2013/19 003100130175 mezikřiţovatkový ul. Strakonická s nekolejovým vozidlem  řidič MV NE 

2013/20 003100130255 mezikřiţovatkový ul. Wilsonova s chodcem chodec NE 

2013/21 003100130332 křitovatkový ul. Strakonická s nekolejovým vozidlem  řidič MV NE 

2013/22 003100130768 křitovatkový ul. Polabská s nekolejovým vozidlem  řidič MV NE 

2013/23 003100131571 křitovatkový ul. Olšanská s nekolejovým vozidlem  řidič MV ANO 

2013/24 003100132090 mezikřiţovatkový ul. Bělohorská s chodcem chodec NE 

2013/25 003100134218 křitovatkový ul. Nuselská s chodcem řidič MV NE 

2013/26 003100135745 mezikřiţovatkový ul. U Kunratického lesa s chodcem řidič MV NE 

2013/27 003100135774 křitovatkový ul. Ďáblická s chodcem řidič MV NE 

2013/28 003100136079 mezikřiţovatkový ul. Českobrodská s chodcem řidič MV ANO 
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Tabulka 5: Smrtelné dopravní nehody - rok 2014 - spolupůsobení dispozice PK 

SMRTELNÉ DOPRAVNÍ NEHODY - rok 2014 

č. ID Úsek Lokace Druh sráţky Viník nehody 
Spolupůsobení 
dispozice PK 

2014/1 002100141215 mezikřiţovatkový ul. Plzeňská s chodcem řidič MV NE 

2014/2 002100141957 mezikřiţovatkový ul. Průběţná s chodcem řidič MV NE 

2014/3 002100145027 mezikřiţovatkový ul. Komořanská havárie řidič MV NE 

2014/4 002100146883 mezikřiţovatkový 
Kunratická 

spojka 
s chodcem řidič MV NE 

2014/5 002100147078 mezikřiţovatkový ul. Modravská s chodcem řidič MV NE 

2014/6 002100147949 křiţovatkový 
Praţský okruh x 

Novopacká 
s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2014/7 002100149085 mezikřiţovatkový ul. Modřanská s chodcem chodec NE 

2014/8 002100149448 křiţovatkový 
Vrchlického x 

Pod Klamovkou 
s chodcem řidič MV ANO 

2014/9 003100140140 křiţovatkový Českobrodská  s nekolejovým vozidlem řidič MV NE 

2014/10 003100141030 mezikřiţovatkový 
Náměstí 
Kinských 

s chodcem řidič MV ANO 

2014/11 003100141146 křiţovatkový Praţský okruh s nekolejovým vozidlem řidič MV NE 

2014/12 003100142341 mezikřiţovatkový Tunel Mrázovka s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2014/13 003100143000 mezikřiţovatkový ul. Klárovická s pevnou překáţkou řidič MV NE 

2014/14 003100143253 mezikřiţovatkový ul. Prosecká s chodcem řidič MV NE 

2014/15 003100143458 mezikřiţovatkový ul. Lipská s pevnou překáţkou řidič MV ANO 

2014/16 003100146175 mezikřiţovatkový ul. Olšanská s chodcem řidič MV NE 

2014/17 003100147559 mezikřiţovatkový ul. U Plynárny s chodcem chodec NE 

2014/18 003100148000 mezikřiţovatkový Jiţní spojka s nekolejovým vozidlem řidič MV NE 

 

Z těchto dat je patrné, ţe spolupůsobení dispozice křiţovatky nebo pozemní komunikace je 

pravděpodobnější celkem v 16 případech. Níţe uvádíme grafické znázornění v jednotlivých 

letech. 
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Graf 1: Vyhodnocení spolupůsobení dispozice PK 

 

Pro přehlednost uvádíme data v procentech. Spolupůsobení dispozice křiţovatky nebo 

pozemní komunikace je pravděpodobnější průměrně ve 22 % případech. 

 

 

Graf 2: Procentuální vyhodnocení spolupůsobení dispozice PK 

3.2. Rizikové lokality 

V této fázi jiţ pracujeme s daty homogenizovanými. Místo dopravní nehody, při které je 

spolupůsobení dispozice křiţovatky nebo pozemní komunikace pravděpodobnější, 

povaţujeme za rizikovou lokalitu. Z evidence dopravních nehod poskytnuté Policií ČR 

prověříme, zda se nehody s těţkým nebo smrtelným zraněním opakují i v letech 2011-2016. 

V následujících tabulkách uvádíme homogenizovaná data smrtelných nehod, včetně 

vyhodnocení počtů nehod s následky smrtelného nebo těţkého zranění osob v lokalitě 

v letech 2011 - 2016: 
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Tabulka 6: Rizikové lokality - rok 2012 – homogenizovaná data 

RIZIKOVÉ LOKALITY - rok 2012 – počty nehod s následky usmrcení / TZ 

č. ID Úsek Lokace 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2012/2 
00310012239

9 
křiţovatkový 

Kukulova x Nad Motolskou 
nemocnicí 

0 / 1 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2012/6 
00310012070

3 
křiţovatkový ul. Nádraţní 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0  0 / 0 

2012/8 
00310012227

9 
křiţovatkový Ostrovského x Stroupeţnického 0 / 0 1 / 0  0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2012/13 
00210012811

5 
mezikřiţovatkový ul. Novovysočanská 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 

2012/23 
00210012687

4 
křiţovatkový Zálesí x Štúrova 0 / 1 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2012/24 
00310012615

7 
křiţovatkový Ruská x Bělocerkevská 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

Tabulka 7: Rizikové lokality - rok 2013 – homogenizovaná data 

RIZIKOVÉ LOKALITY - rok 2013 - počty nehod s následky usmrcení / TZ 

č. ID Úsek Lokace 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2013/8 002100134482 mezikřiţovatkový ul. Jeremenkova 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 

2013/9 002100135103 křitovatkový ul. Bohdanečská 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2013/10 002100135169 mezikřiţovatkový ul. Českobrodská 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2013/12 002100135294 křitovatkový Na Maninách x Přístavní 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2013/18 002100139974 mezikřiţovatkový ul. K Ládví 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2013/23 003100131571 křitovatkový ul. Olšanská 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0  0 / 0 

2013/28 003100136079 mezikřiţovatkový ul. Českobrodská 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

Tabulka 8: Rizikové lokality - rok 2014 – homogenizovaná data 

RIZIKOVÉ LOKALITY - rok 2014 – počty nehod s následky usmrcení / TZ 

č. ID Úsek Lokace 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2014/8 002100149448 křiţovatkový 
Vrchlického x Pod 

Klamovkou 
0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 

2014/10 003100141030 mezikřiţovatkový Náměstí Kinských 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0  0 / 0 

2014/15 003100143458 mezikřiţovatkový ul. Lipská 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

Z těchto tabulek je na první pohled zřejmé, ţe dopravní nehody s následky usmrcení jsou na 

území hlavního města Prahy rozptýleny náhodně. Jiţ v této fázi se nám tedy částečně 

potvrzuje domněnka, ţe jsou rizikové lokality v jednotlivých letech určeny nevhodně. 
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3.3. Smrtelné dopravní nehody dle druhu srážky a viníka nehody 

Smrtelné dopravní nehody na územní hlavního města Prahy jsou statisticky vyhodnoceny dle 

různých kritérií. Jedním z nich je rozdělení dle druhu sráţky. V letech 2012-2014 

zaznamenáváme 6 druhů sráţek s následky usmrcení osob -  s pevnou překáţkou, 

s jedoucím nekolejovým vozidlem, s chodcem, s tramvají, jiný druh sráţky a havárie. 

Počty dopravních nehod s následky usmrcení osob na území hlavního města Prahy v letech 

2012-2014 je nejvíce nepříznivá u sráţek s chodcem (viz graf níţe).  

Chodci jsou obecně nejzranitelnější účastníci provozu – jsou mnohem častěji obětmi neţ 

viníky (viz grafy níţe) dopravních nehod a tím se odlišují od ostatních zranitelných účastníků 

provozu (například od cyklistů a motorkářů). Obecně počet úmrtí chodců klesá pomaleji neţ 

počet jejich těţkých nebo lehkých zranění.  

Při vyhodnocování rizikových lokalit bychom měli brát zřetel na bezpečnost všech účastníků 

provozu, zejména však na bezpečnost samotných chodců, kde je pravděpodobnost úmrtí při 

sráţce podstatně vyšší. 

 

 

Graf 3: Smrtelné dopravní nehody dle druhu sráţky v letech 2012-2014 

 

Graf 4: Smrtelné dopravní nehody dle viníka nehody v letech 2012-2014 
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4. Vyhodnocení závaţných dopravních nehod na území 
hlavního města Prahy 

4.1. Postup vyhodnocení rizikových lokalit – rozdělení prací 

Spolupráce na tomto projektu probíhá napříč dvěma ústavy (ústav dopravních systémů – 

K612 a ústav aplikované matematiky K611) a magistrátem hlavního města Prahy. Na 

projektu se podílí více studentů, proto se tato diplomová práce soustředí pouze na část  

z výše zmiňované problematiky. 

Vyhodnocení rizikových lokalit na území hlavního města Prahy ústavem dopravních 

systémů, pod vedením doc. Ing. Josefa Kocourka, Ph.D., je rozdělena mezi studenty 

následovně: 

 Bc. Kamila Kecherová – vyhodnocení křiţovatkových úseků (v této diplomové práci) 

 Bc. Jaroslav Kácovský – vyhodnocení mezikřiţovatkových úseků 

Současně ve spolupráci s ústavem aplikované matematiky K611 pod vedením  

doc. Ing. Ivana Nagy, CSc. je vytvářen matematický model. Na tomto projektu se podílí: 

 Bc. Barbora Skákalová 

 

V rámci vyhodnocení křiţovatkových a mezikřiţovatkových úseků na rizikových lokalitách 

zmiňovaných v minulé kapitole budou provedeny bezpečnostní inspekce. Tyto bezpečnostní 

inspekce nám poskytnou objektivní náhled na skutečnou situaci v daném místě.  

Informace z těchto bezpečnostních inspekcí následně porovnáme s informacemi  

z matematického modelu, který je vytvářen pod vedením doc. Ing. Ivana Nagy, CSc. 

Z výsledků se dozvíme, zda se opravdu potvrdí počáteční domněnka – opravdu se 

v současné době zabýváme řešením nehodových lokalit správně?  

Pokud ano, proč se nám tedy nedaří sníţit počty usmrcených a těţce zraněných osob? Lze 

na nehodové lokality nahlíţet i jiným způsobem? Způsobem, který by mohl predikovat a tedy 

i omezit váţné dopravní nehody (smrtelné + těţké)? 

4.2. Bezpečnostní inspekce 

Bezpečnostní inspekce je definovaná jako: posouzení dopadů stavebních, technických 

a provozních vlastností komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím pouţívání  

a vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky provozu.  

Definice vychází z „Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – metodika provádění“, 

3. vydání (kterou vydalo CDV v. v. i. v roce 2013 – viz lit. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 
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4.2.1. Bezpečnostní inspekce a nehodová data 

Jelikoţ je inspekce povaţována za preventivní nástroj, není k jejímu provádění nutné znát 

detailní data o nehodovosti na posuzovaném úseku komunikace. Cílem inspekce je 

identifikovat místa na pozemní komunikaci, která jsou díky svému uspořádání riziková, 

obsahují tzv. skryté chyby. Na těchto místech nemusel být v minulosti zaznamenán 

abnormálně vyšší počet dopravních nehod. Znalost míst s koncentrací nehod tedy 

automaticky neznamená identifikaci všech rizikových míst. Vzhledem k tomu, ţe inspekce by 

se měla systematicky provádět na ucelené silniční síti v rámci nějakého územního 

samosprávného celku (např. silnice TEN-T na území státu, silnice 1. třídy v rámci kraje nebo 

místní komunikace v rámci obce), byla by navíc podrobná analýza dopravních nehod 

časově, technicky a finančně značně náročná. [3] 

Pro provádění inspekce je tedy nezbytná zejména znalost vlivu uspořádání komunikace na 

vznik dopravních nehod a znalost efektivity potenciálních nápravných opatření. Data  

o dopravních nehodách mohou v některých případech slouţit jako vhodná pomůcka či 

vodítko při výběru úseků, které by měly být inspekci podrobeny přednostně. [3] 

4.2.2. Metodika zpracování bezpečností inspekce 

Technika provedené inspekce vychází z „Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – 

metodika provádění“, 3. vydání (kterou vydalo CDV v. v. i. v roce 2013 – viz lit. [3]) a 

poznatků ze zahraniční literatury [4]. 

 

Inspekční tým identifikuje na základě prohlídky úseku rizikové faktory, které souvisí  

s utvářením pozemní komunikace a jejího okolí a navrhne opatření k jejich 

odstranění/zmírnění. Inspekční tým můţe identifikované rizikové faktory ohodnotit třemi 

úrovněmi závaţnosti rizika: nízkou, střední a vysokou. Ohodnocení usnadňuje objednateli 

inspekce stanovení priorit při rozhodování o tom, zda a jaké rizikové faktory řešit, případně  

v jakém pořadí. Inspekční tým stanovuje závaţnost rizika na základě své kvalifikace  

a zkušeností (okolnosti spolupůsobící při vzniku nehod mají komplexní charakter  

a odhadnout úroveň identifikovaných bezpečnostních rizik představuje náročný úkol. 

Následující tabulka uvádí stručné charakteristiky jednotlivých závaţností rizika. 
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Tabulka 9: Závaţnosti rizika a jejich charakteristika [3] 

Závaţnost rizika Charakteristika 

Vysoká 

Při neodstranění rizika existuje značná pravděpodobnost vzniku 
dopravních nehod s osobními následky. Vliv na zhoršení následků 
případných nehod je značný Inspekční tým povaţuje jeho odstranění 
za prioritní a nezbytné. 

Střední 
Rizikový faktor má vliv na vznik nehod s osobními následky a na 
zhoršení následků případných nehod. Inspekční tým povaţuje jeho 
odstranění za důleţité. 

Nízká 

Rizikový faktor má vliv na vznik kolizních situací, popřípadě zvyšuje 
subjektivní riziko (sniţuje pocit bezpečí) účastníků silničního provozu. 
Vznik nehod s osobními následky je velmi málo pravděpodobný. Vliv 
na zhoršení následků případných nehod je minimální 

 

Návrhy úprav je moţné stručně ohodnotit dle sloţitosti řešení (viz následující tabulka). 

 

Tabulka 10: Sloţitosti řešení  

Barva Popis 

Sloţité řešení 
Finančně a časově náročné řešení (např. stavba okruţní křiţovatky), 
které v sobě zahrnuje projednávající a schvalovací procesy, tvorbu 
dokumentace, BA apod. 

Administrativní řešení 
Zvýšená administrativa – návrh umístění vhodného svislého nebo 
vodorovného značení popř. drobných stavebních úprav. 

Jednoduché řešení 
Jednoduché řešení (např. prořezání bujné zeleně, která zakrývá 
svislé dopravní značení, zvýraznění nebo obnova dopravního 
značení, instalace vodicích sloupků u PK). 

 

Míra rizika je stanovena na základě těchto kritérií: 

 rozhledové poměry 

 dopravní značení 

 rozlehlost křiţovatky 

 bezpečné napojení přilehlých pozemků 

 nebezpečné stavební prvky 

 bezpečnost pohybu ostatních účastníků silničního provozu v okolí křiţovatky 

 

Vychází z následujících zákonů, norem a technických podmínek: 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů  



Nehodovost na vybraných křiţovatkách v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 
Diplomová práce 
Bc. Kamila Kecherová 

 

- 25 - 

 

 ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, 2004 

 ČSN 76 61020 ed. 2 – Projektování křiţovatek a pozemních komunikací, 2012 

 ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, 2006 

 ČSN 73 6425 – 2 (Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly  

a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště), 2009 

 TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK, 2013 

 TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, 2013 

 TP 145 – Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic a obcemi, CDV, v.v.i., 2001 

 TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na PK, 2014 

 TP 188 – Posuzování kapacity neřízených úrovňových křiţovatek, 2008 

 TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II doplněné 

vydání), 2012 

 TP  225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy (Ii vydání), 2012 

 TP 234 – Posuzování kapacity okruţních křiţovatek, 2011 

4.3. Rizikové lokality řešené v této diplomové práci 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 4.1., tato diplomová práce se bude dále zabývat 

vyhodnocením pouze křiţovatkových úseků ze souboru smrtelných dopravních nehod po 

homogenizaci dat (spolupůsobení dispozice křiţovatky je pravděpodobnější) na území 

hlavního města Prahy. Jedná se o následující rizikové lokality: 

 

Tabulka 11: Seznam rizikových lokalit řešených v této diplomové práci 

č. Lokalita 

2012/2 Kukulova x Nad Motolskou nemocnicí 

2012/6 ul. Nádraţní 

2012/8 Ostrovského x Stroupeţnického 

2012/23 Zálesí x Štúrova 

2012/24 Ruská x Bělocerkevská 

2013/9 ul. Bohdanečská 

2013/12 Na Maninách x Přístavní 

2013/23 ul. Olšanská 

2014/8 Vrchlického x Pod Klamovkou 

 

 
Statistické vyhodnocení nehodovosti v následujících podkapitolách je z období od 1.1.2011 

do 31.12.2016 a vyplývá z jednotné dopravní vektorové mapy [6]. 
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4.3.1. Riziková lokalita č. 2012/2 – Kukulova x Nad Motolskou nemocnicí 

GPS souřadnice: 

50.0766356N, 14.3489992E 

Inspekční tým: 

Bc. Kamila Kecherová, Bc. Karel Nehasil, Bc. Leopold Fryc, Bc. Martin Heindl 

Datum inspekce: 

16.11.2016 

Popis sledované lokality: 

Kukulova ulice spojuje praţské městské části Motol a Vypich, jedná se o tří pruhovou silnici I. 

třídy s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h. Ulice Nad Motolskou nemocnicí je 

jednosměrná, jednopruhová místní komunikace III. třídy, slouţící zejména k dopravní 

obsluze zdejší zástavby rodinných domů s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h. Ulice Nad 

Šafránkou slouţí pouze k obsluze přilehlých pozemků a domů. Křiţovatka je průsečná – 

čtyřramenná, situovaná ve směrovém oblouku a ve stoupání. 

 

Obrázek 8: Situace křiţovatky Kukulova x Nad Motolskou nemocnicí [5] 

 

Břevnov 

 Motol 

Vypich 
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Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik: 

 

Riziko č. 1 – doplnění VDZ a změna SDZ P4 Střední 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

Nejasné odlišení vedlejší pozemní komunikace (Nad Motolskou nemocnicí) od hlavní 

pozemní komunikace (Kukulova). Vznik kolizních situací při odbočení vlevo z vedlejší 

pozemní komunikace na hlavní pozemní komunikaci. Vznik kolizních situací platí i při jízdě 

do protilehlé ulice.  

     

  
Obrázek 9: Ulice Nad Motolskou nemocnicí -
nehodící se uţití SDZ P04 

Obrázek 10: Absence vodorovného dopravního 
značení 

 
Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel doporučuje zřídit VDZ V02b, které jasně vymezí hranu křiţovatky a nahrazení 

dvojité přerušované čáry V02c za dvojitou čáru souvislou V01b. Dále doporučuje SDZ P04 

doplnit o C02b značící přikázaný směr jízdy vpravo v ulici Nad Motolskou nemocnicí i v ulici 

Nad Šafránkou.  

 

Riziko č. 2 – absence přechodu pro chodce. 
Nízké 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

Na konci ulice Nad Motolskou nemocnicí je umístěna dopravní značka IP 25b (konec Zóna 

30), za kterou se nenachází přechod pro chodce, který by spojoval dva protější chodníky. 

Hlavním důvodem pro nápravu tohoto nedostatku je skutečnost, ţe na případně 

přecházejícího chodce není jedoucí řidič upozorněn ţádnou dopravní značkou. 



Nehodovost na vybraných křiţovatkách v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 
Diplomová práce 
Bc. Kamila Kecherová 

 

- 28 - 

   

Obrázek 11: Absence přechodu pro chodce. Obrázek 12: Absence přechodu pro chodce. 

 
Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, aby v rámci navrhovaných úprav byl v místě pro přecházení 

realizován přechod pro chodce V07 s prvky pro OsSSPaO (signální pásy, vodící linie). Pěší 

intenzity toto opatření vyţadují, s ohledem na nedalekou Motolskou nemocnici. 

 

Statistické vyhodnocení nehodovosti 

Z uvedeného schématu je patrná poloha 26 zaznamenaných nehod, které se udály v místě 

sledované lokality koncentrované zejména do oblasti kříţení ulic Nad Motolskou nemocnicí  

a Kukulova, kdy k nehodám docházelo při levém odbočení z ulice Nad Motolskou nemocnicí. 

V rámci předmětných nehodových událostí bylo zaznamenáno 6 nehod s následky na zdraví 

- 1 smrtelné nehody, 1 těţce zraněné a 4 lehce zraněné osoby.  

 

Obrázek 13: Schématické znázornění výskytu evidovaných DN [6] 
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Závěr 

Křiţovatka Kukulova x Nad Motolskou nemocnicí je relativně nehodová křiţovatka. Nicméně 

vezmeme-li v potaz její umístění v největším a dopravně nejvytíţenějším městě v ČR, není 

její nehodovost nijak zvlášť vysoká a za sledované období došlo pouze k šesti nehodám  

s následky na zdraví (z čehoţ jedna nehoda si vyţádala oběť nejvyšší, osoba nepřeţila) 

z celkového počtu 26 nehod. Naprostá většina nehod byla pouze hmotného charakteru. Na 

tom má pozitivní zásluhu nejvyšší dovolená rychlost 50km/h. Pokud dojde k nehodě v této 

rychlosti, nejsou následky většinou fatální. Zásadním opatřením pro snížení nehodovosti 

je navrhována změna dopravního značení. Hlavní pozemní komunikace v ulici Kukulova je 

vymezena vodorovným dopravním značením V02b. Komfortem pro chodce a tělesně 

postiţené by bylo zbudování přechodu pro chodce v ul. Nad Motolskou nemocnicí. 

 

4.3.2. Riziková lokalita č. 2012/6 – ul. Nádraţní 

GPS souřadnice: 

50.0512858N, 14.4094906E 

Inspekční tým: 

Bc. Kamila Kecherová 

Datum inspekce: 

18.4.2017 

Popis sledované lokality: 

Ulice Nádraţní spojuje Anděl a Zlíchov, v severní části se jedná o komunikaci se dvěma 

jízdními pruhy a s tramvajovým pásem v hlavním dopravním prostoru s nejvyšší povolenou 

rychlostí 50 km/h. V jiţní části ulice Nádraţní končí v oblasti autobusové zastávky Lihovar, 

kde je tato pozemní komunikace dvoupruhová směrově nerozdělená s nejvyšší povolenou 

rychlostí 50 km/h a vyznačuje se vysokou intenzitou autobusů.  

Před autobusovou zastávkou se na ulici Nádraţní napojuje ulice Na Zlíchově (dvoupruhová 

pozemní komunikace s tramvajovým pásem a nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h. 
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Obrázek 14: Situace křiţovatky Nádraţní x Na Zlíchově [5] 

 
 

Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik: 

Riziko č. 1 – nevhodné provedení přechodu pro 
chodce a místa pro přecházení  

Střední 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

V oblasti se nachází tramvajová a autobusová zastávka Lihovar. Je zde zaznamenán vysoký 

výskyt pěších intenzit. U tramvajové zastávky se nenachází na vhodném místě přechod pro 

chodce/ místo pro přecházení – v oblasti je zaznamenán vysoký počet přecházejících osob 

pozemní komunikaci mimo vyznačená místa. Vzhledem k vysoké intenzitě pohybu chodců 

v této lokalitě je neusměrnění vstupujících chodců do vozovky velmi nebezpečné.  

 

  
Obrázek 15: Chybějící přechod pro chodce 
v oblasti tramvajové zastávky 

Obrázek 16: Chybějící místo pro přecházení mezi 
jednotlivými nástupními hranami 

 

Podolí 

Hlubočepy 

Radlice 

Anděl 
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Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje doplnit přechod pro chodce a místo pro přecházení mezi 

nástupními ostrůvky (včetně prvků pro osoby se s níţenou schopností pohybu a orientace) 

na vhodnějším místě a vytvořit tak lepší přestupní podmínky mezi autobusovou  

a tramvajovou zastávkou Lihovar. Dále je vhodné ohraničit nástupní ostrůvek tramvajové 

zastávky zábradlím zabraňujícím chodcům vstupu do vozovky mimo vyznačená místa.  

 

Riziko č. 2  – chybějící VDZ – dopravní stín  
 Nízké 
 riziko 

Jednoduché 
řešení 

V místě kříţení ulic Na Zlíchově x Nádraţní u ostrůvku v oblasti tramvajové zastávky chybí 

dopravní stín, který by usměrňoval účastníky silničního provozu.  

  
Obrázek 17: Pohled na kříţení ulic Na Zlíchově x 
Nádraţní 

Obrázek 18: Chybějící dopravní stín 

 
Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje doplnit dopravní stín v oblasti kříţení ulic Na Zlíchově x 

Nádraţní. 

 

Statistické vyhodnocení nehodovosti 

Z uvedeného schématu je patrná poloha 19 zaznamenaných nehod, které se udály v místě 

sledované lokality koncentrované zejména do oblasti při pravém odbočení z ulice Na 

Zlíchově do ulice Nádraţní směrem na autobusovou zastávku Lihovar.  

V rámci předmětných nehodových událostí bylo zaznamenáno 6 nehod s následky na zdraví 

- 1 smrtelná nehoda, 1 těţce zraněná osoba a 5 lehce zraněných osob. Lehké zranění osob 

se nachází zejména v blízkosti tramvajové zastávky. 
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Obrázek 19: Schématické znázornění výskytu evidovaných DN [6] 

 

Závěr 

Oblast se vyznačuje vysokým výskytem chodců v oblasti tramvajové a autobusové zastávky. 

Zejména v oblasti tramvajové zastávky se vyskytují dopravní nehody s následky na zdraví – 

4 lehce zraněné osoby. Zásadním opatřením pro snížení nehodovosti je navrhována 

výstavba přechodu pro chodce a místa pro přecházení v oblasti tramvajové zastávky 

na vhodnějším místě. Pro zamezení přecházení mimo vyznačená místa je navrţeno 

zábradlí na nástupním ostrůvku tramvajové zastávky.  

4.3.3. Riziková lokalita č.  2012/8 – Ostrovského x Stroupeţnického 

GPS souřadnice: 

50.0690403N, 14.4036092E 

Inspekční tým: 

Bc. Kamila Kecherová, Bc. Kateřina Svobodová, Bc. Taťána Makarčuková, Bc. Vojtěch 

Janků, Bc. Jan Smeták, Bc. David Bursík 

Datum inspekce: 

17.11.2016 

Popis sledované lokality: 

Lokalita se nachází v městské části Praha 5 Smíchov. Jedná se o světelně řízenou 

průsečnou křiţovatku. Ulice Ostrovského je jednosměrná pozemní komunikace, která spojuje 
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dopravně významné radiály Radlická a Strakonická a je součástí Malého smíchovského 

okruhu. Ulice Stroupeţnického je tří pruhová komunikace. 

V blízkosti se nachází autobusové nádraţí, které významně ovlivňuje dopravu během celého 

dne. Autobusové nádraţí Na Kníţecí slouţí jako koncová zastávka městské a regionální 

hromadné dopravy. 

 

Obrázek 20: Situace křiţovatky Ostrovského x Stroupeţnického [5] 

 

Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik: 

Riziko č. 1 – deformované prvky pro OsSSPaO 
 

Nízké 
 riziko 

Jednoduché 
řešení 

Nekontrastní varovný a signální pás vůči povrchu chodníku pro OsSSPaO (osoby se 

sníţenou schopností pohybu a orientace). Vodící pás přechodu pro chodce nevede 

v přímém směru, a proto neadekvátně navádí výše zmíněné osoby přes přechod. Soubor 

těchto deficitů můţe vést k ohroţení bezpečnosti těchto osob.  

Malá Strana 

Smíchov 

Radlice 
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Obrázek 21: Deformovaný vodící pás přechodu v ulici Stroupeţnického 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, aby v rámci navrhovaných stavebních úprav byly v místě 

přechodu pro chodce upraveny prvky pro OsSSPaO (varovné a signální pásy, vodící linie)  

a opraven asfaltový povrch 
 
 

Riziko č. 2 – obnova VDZ 
Nízké 
 riziko 

Jednoduché 
řešení 

V ulici Stroupeţnického je zaznamenána absence a nevhodné provedení vodorovného 

dopravního značení u výjezdu z autobusového nádraţí.  

   

Obrázek 22: Vybledlé VDZ na ulici 
Stroupeţnického 

 

Obrázek 23: Nevhodné VDZ na ulici 
Stroupeţnického. 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, obnovení vodorovného dopravního značení v souladu 

s TP133 (V5,V1a, V9a). 

 

Riziko č. 3 – zakrytí SDZ zelení 
Nízké 
 riziko 

Jednoduché 
řešení 

Zakrytí svislého dopravního značení kmenem stromu. Jedná se o značku P2 – Hlavní 

pozemní komunikace, v ulici Ostrovského. 
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Obrázek 24: zakrytí SDZ P2 kmenem stromu v 
ulici Ostrovského 

 

Obrázek 25: SDZ P2 v ulici Ostrovského 

 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, odstranění stromu zakrývajícího svislé dopravní značení 

 

Riziko č. 4 – nevhodně rozvrţený prostor PK 
Střední 
 riziko 

Sloţité 
 řešení 

Nedefinovaný pruh po levé straně ulice Ostrovského. Prostor k němu přidruţený (dříve 

vyuţíván jako autobusová zastávka) se bez stavebních úprav proměnil na parkovací stání, 

které nesplňuje normy. Řidiči motorových vozidel zde mnohdy parkují ve dvou řadách bez 

jakéhokoli usměrnění – zejména v oblasti přechodu pro chodce a před odbočovacím jízdním 

pruhem před světelnou křiţovatkou Ostrovského x Nádraţní můţe docházet ke kolizním 

situacím.  

 
Obrázek 26: Současné provedení parkovacího 
stání 

 
Obrázek 27: Současné provedení 
parkovacího stání 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, aby v rámci stavebních prací bylo identifikováno správné 

rozvrţení dopravního prostoru. V oblasti přechodu pro chodce zřídit vysazenou chodníkovou 

plochu – zkrátit tak přechod pro chodce a fyzicky zamezit nedovolenému parkování.  
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Statistické vyhodnocení nehodovosti 

Z uvedeného schématu je patrná poloha 20 nehod koncentrované především uprostřed 

křiţovatky a na přechodu pro chodce v ulici Ostrovského (na východním rameni). Byla 

zaznamenána jedna nehoda s usmrcením osoby a 3 nehody s lehce zraněnými osobami. 

Časté příčiny nehod byly zaviněny nedodrţením bezpečné vzdálenosti za vozidlem, dále při 

přejíţdění z jednoho pruhu do druhého a jízda na červené světlo.  

 

Obrázek 28: Schématické znázornění výskytu evidovaných DN [6] 

 

Závěr: 

Křiţovatka Ostrovského x Stroupeţnického je relativně nehodová křiţovatka. Nicméně 

vezmeme-li v potaz její umístění v největším a dopravně nejvytíţenějším městě v ČR, není 

její nehodovost nijak zvlášť vysoká a za sledované období došlo pouze ke 4 nehodám  

s následky na zdraví (z čehoţ jedna nehoda si vyţádala oběť nejvyšší, osoba nepřeţila) 

z celkového počtu 20 nehod.  

Smrtelná dopravní nehoda se stala na přechodu pro chodce v ulici Ostrovského, kde se 

vyskytují větší intenzity pěších z autobusového nádraţí. Situace v tomto místě je mnohdy 

během dne nepřehledná k čemuţ přispívá i samovolně vytvořené parkovací stání (dřívější 

autobusová zastávka – bez stavebních úprav). Změnou tohoto přidruţeného nevhodně 

provedeného dopravního prostoru je moţné dosáhnout zpřehlednění celé situace 

v okolí přechodu pro chodce, který v této lokalitě povaţujeme za nejrizikovější.  
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4.3.4. Riziková lokalita č. 2012/23 – Zálesí x Štúrova 

GPS souřadnice: 

50.0281189N, 14.4512425E 

Inspekční tým: 

Bc. Kamila Kecherová, Bc. Petr Blaţek, Bc. David Koubek, Bc. Martin Votava 

Datum inspekce: 

8.12.2016 

Popis sledované lokality: 

Zkoumaná křiţovatka ulic Zálesí a Štúrova se nachází na území Prahy 4 na pomezí 

městských částí Krč a Lhotka. Stavebním uspořádáním se jedná o čtyřramennou křiţovatku, 

na východním rameni (ul. Zálesí směrem k ulici Vídeňská) jsou protisměrné jízdní pruhy 

odděleny středním dělicím pásem. Ostatní komunikace jsou směrově nerozdělné. Křiţovatka 

je silně zatíţena především osobními vozidly a autobusy MHD. Nejzatíţenější směry MHD 

jsou ve směru od Vídeňské ulice přímo po ulici Zálesí ve směru Novodvorská a vlevo do 

ulice Štúrova ve směru Libuš a Sídliště Písnice. Křiţovatka je světelně řízená. V blízkosti této 

křiţovatky (přibliţně 300 metrů) je další světelně řízená křiţovatka ulic Zálesí a Vídeňská, 

která je rovněţ silně zatíţena dopravou. 

 

Obrázek 29: Situace křiţovatky Štúrova x Zálesí [5] 

 

 

 

 

Michle 

Jesenice 

Barrandovský most 
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Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik: 

Riziko č. 1 - přecházení chodců mimo 
přechody pro chodce. 

Vysoké 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

 
 

Zejména mezi zastávkou směrem Kačerov v ulici Zálesí a druhou stranou komunikace se 

nenachází vhodný přechod, respektive je pro chodce daleko a má dlouhý cyklus. To vede 

chodce k nebezpečnému přecházení přes 4 jízdní pruhy v místě, kde je řidiči nemusejí 

očekávat. 

 
Obrázek 30: Chodec přebíhá frekventovanou 
ulici Zálesí 

 
Obrázek 31: Přebíhání chodců vytvořilo na 
středovém dělícím pásu prostor bez zeleně 

  

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje doplnit přechod pro chodce v místě autobusové zastávky  

a zřídit zábradlí, které bude znemoţňovat přecházení chodců mimo k tomu určená místa 

 

Riziko č. 2 - délky přechodů pro chodce. 
 

Střední  
riziko 

Administrativní 
 řešení 

 
 

Oba světelně řízené přechody přes ulici Zálesí v křiţovatce se Štúrovou jsou vedeny přes  

4 jízdní resp. řadicí pruhy bez ochranných ostrůvků pro chodce. Technická norma umoţňuje 

u novostaveb vedení světelně řízeného přechodu přes nejvýše 3 jízdní pruhy, tedy 9 metrů, 

při větší délce je nutné zřídit dopravní ostrůvek.  
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Obrázek 32: Náznak ostrůvku v podobě prostoru 
před dělícím pásem 

 
Obrázek 33: Na přechodu přes 4 jízdní pruhy 
nemají chodci ţádnou ochranu 

 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje vybudovat ochranný ostrůvek alespoň na východním rameni 

křiţovatky v ulici Zálesí, protaţením středního dělícího pásu včetně prvků pro osoby se 

sníţenou schopností pohybu a orientace.  

 

Riziko č. 3 - nesprávně umístěna SDZ P3 
“Konec hlavní pozemní komunikace”. 

Nízké 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

 
 

Svislé DZ P3 v ulici Štúrova na jiţním rameni křiţovatky upozorňující na změnu přednosti  

v jízdě (nutnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po ulici Zálesí). SDZ upravující 

přednost v jízdě je zakázáno kombinovat s dopravními značkami kategorie IS - informativní 

směrové tak, jak je to pouţito v tomto případě (konkrétně dopravní značky IS 4a a 2 x IS 4c). 

Navíc je SDZ P3 umístěna na sloupku pod dopravními značkami informativně-směrovými, 

coţ sniţuje postřehnutelnost této dopravní značky. 

 
Obrázek 34: Umístění SDZ P3 pod informativně-směrovými 
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Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje přemístit dopravní značení P3 – konec hlavní pozemní 

komunikace na jiný sloupek v takové kombinaci, která je dle platných předpisů povolena.  

 

Statistické vyhodnocení nehodovosti 

V uvedeném období se stalo v oblasti křiţovatky celkem 76 nehod, z toho 16 s lehkým 

zraněním osob, 1 s těţkým zranění a při jedné nehodě byla jedna osoba usmrcena. Nejvíce 

nehod se odehrálo ve středu křiţovatky, dále pak na jiţním a východním rameni. Na 

ostatních ramenech je počet nehod niţší. Na východním rameni je několik sráţek s chodci - 

na přechodu i mimo něj při přecházení mezi zastávkami. 

Většina nehod jsou sráţky s jedoucím vozidlem (především zezadu nebo z boku).  

 

Obrázek 35: Schematické znázornění výskytu evidovaných DN [6] 

 

Závěr: 

V rámci bezpečnostní inspekce byla posouzena křiţovatka ulic Zálesí a Štúrova. Celkem 

byla nalezena 3 bezpečnostní rizika. 

Křiţovatka je světelně řízená, coţ odpovídá intenzitám dopravy, které jsou značné. Na 

východním rameni křiţovatky (ul. Zálesí směr ul. Vídeňská) čítá intenzita 28 761 vozidel za 

den v obou směrech. 

Z vyhodnocení dopravních nehod z období od 1.1.2011 do 31.12.2016 vyplývá, ţe 

nejčastějšími příčinami dopravních nehod v této křiţovatce jsou tyto situace: jízda na signál 

„Stůj!“ nebo nedodrţení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. 
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Nehodovost není ovšem vzhledem k vysokým intenzitám dopravy nijak významná. Za 

nejdůleţitější povaţujeme zamezení přecházení chodců uvedené v riziku č. 1. 

4.3.5. Riziková lokalita č. 2012/24 – Ruská x Bělocerkevská 

GPS souřadnice: 

50.0735300N, 14.4703303E 

Inspekční tým: 

Bc. Kamila Kecherová, Bc. Markéta Habalová, Bc. Jana Jíšková, Bc. Adéla Sodomková 

Datum inspekce: 

17.11.2016 

Popis sledované lokality: 

Ulice Bělocerkevská je jedním z hlavních tahů z jihu do centra. Propojuje Spořilov  

a Vinohrady, dále vede trasa do Vysočan. Na křiţovatce Bělocerkevská x Ruská je 

zaznamenána vysoká intenzita provozu a jedna smrtelná dopravní nehoda. 

Ve zkoumané lokalitě se nachází dvě křiţovatky velmi blízko sebe (obě se zalomenou 

předností). Z důvodu navýšení kapacity je ve druhé křiţovatce střední dělící ostrůvek 

nestandardně mezi řadícími pruhy. Řidiči motorových vozidel mají mezi křiţovatkami velmi 

malý prostor na rozhodování, do jakého pruhu se zařadí. 

Křiţovatky kapacitně nevyhovují intenzitě projíţdějících vozidel. V úseku směrem na Slavii 

se navíc nachází vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy, městskou policii, záchranné sloţky, 

taxi a cyklisty, které kapacitu projíţdějících vozidel ve špičkových hodinách ihned za 

křiţovatkami ještě sniţují. 

 

Obrázek 36: Situace křiţovatky Ruská x Bělocerkevská [5] 

Strašnice 

Vinohrady 

Vršovice 
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Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik: 

Riziko č. 1 – neodstraněné neplatné VDZ – 
stop čáry (V5) a přechody pro chodce (V7) 

Střední 
riziko 

Jednoduché 
řešení 

 
 

Neodstraněné neplatné vodorovné dopravní značení. Tento deficit vznikl po rekonstrukci 

řešené lokality. Tato skutečnost (společně s rizikem č. 2) můţe mít vliv na nesrozumitelnost 

a nepřehlednost vodorovného dopravního značení a tím celé křiţovatky. 

  
Obrázek 37: Neodstraněné neplatné vodorovné 
dopravní značení V5 

Obrázek 38: Neodstraněné neplatné vodorovné 
dopravní značení V7 

 
Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje odstranění neplatného vodorovného dopravního značení. 

 

Riziko č. 2 – špatně viditelné platné VDZ – 
směrové šipky(V9a), přechody pro chodce 

(V7) 

Střední 
riziko 

Jednoduché 
řešení 

 
 

Špatně viditelné platné vodorovné dopravní značení. Tento deficit vznikl po rekonstrukci 

řešené lokality. Tato skutečnost (společně s rizikem č. 1) můţe mít vliv na nesrozumitelnost 

a nepřehlednost vodorovného dopravního značení a tím celé křiţovatky.  

  
Obrázek 39: Špatně viditelné platné vodorovné 
dopravní značení V9a 

Obrázek 40: Špatně viditelné platné dopravníí 
značení V5 – nepřehlednost situace 

 
Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje zvýraznění nebo obnovu platného vodorovného dopravního 

značení. 

Neplatné VDZ 

Platné VDZ 
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Riziko č. 3 – špatná informovanost účastníků 
silničního provozu o způsobu řazení vzhledem 

k cílové lokalitě 

Nízké 
riziko 

Administrativní 
řešení 

 

 

Nedostatečné informování o způsobu řazení vzhledem k cílové lokalitě. Nachází se zde 

velmi malý prostor pro zařazení do správného jízdního pruhu. Doplněním vodorovného 

dopravního značení V15 – nápis na vozovce s cílovou lokalitou by značně pomohlo 

účastníkům silničního provozu v orientaci při průjezdu těmito křiţovatkami. 

  
Obrázek 41: Nedostatečná informovanost 
účastníků silničního provozu 

Obrázek 42: Malý prostor pro zařazení do JP – 
nemoţnost respektování VDZ V1a 

 
Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje umístění vodorovného dopravního značení V15 – nápis na 

vozovce na jednotlivé jízdní pruhy. Dále výstavbu zvýšené pojíţděné plochy mezi 

jednotlivými směry pro jejich fyzické oddělení. 

Pro zvýšení kapacity dále navrhujeme změnu vodorovného dopravního značení – rovné 

směrové šipky ve směru na Strašnice za směrovou šipku rovnou a zároveň umoţňující 

odbočení vpravo (směr Vršovice / Eden) včetně úprav dalšího vodorovného značení 

umoţňující toto odbočení.  

 

 

Riziko č. 4 – narušení povrchu vozovky 
Nízké 
riziko 

Administrativní 
řešení 

 
 

Byly zaznamenány tři významnější výtluky, které mohou vést ke konfliktním situacím. 
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Obrázek 43: Narušení povrchu vozovky č. 1 Obrázek 44: Narušení povrchu vozovky č. 2 

 

 
Obrázek 45: Narušení povrchu vozovky č. 3 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, lokální opravu narušeného povrchu vozovky. 

 

Riziko č. 5 – signální pás nedoveden k fyzické 
hraně 

Nízké 
riziko 

Administrativní 
řešení 

 

 

Nevhodně řešený signální pás, který není doveden k fyzické hraně. Toto můţe vést 

k dezorientaci osob se sníţenou schopností pohybu a orientace.  

 
Obrázek 46: Signální pás přechodu nedoveden k fyzické hraně 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje dovedení signálního pásu k fyzické hraně. 
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Statistické vyhodnocení nehodovosti 

V řešené lokalitě bylo za období od 1.1.2011 do 31.12.2016 zaznamenáno 70 dopravních 

nehod z toho jedna smrtelná a 8 nehod s lehkým zraněním osob. V lokalitě se tvoří dva 

významné shluky. Přítomnost těchto shluků v místě sledované lokality potvrzuje fakt, ţe  

v křiţovatce je velmi malý prostor pro řazení do jednotlivých jízdních pruhů. 

 

 
Obrázek 47: Schématické znázornění výskytu evidovaných DN. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

Závěr 

Z bezpečnostní inspekce provedené dne 17. listopadu 2016 bylo zjištěno celkem  

5 nedostatků. Všechny nedostatky byly zdokumentovány, ohodnoceny dle závaţnosti a byla 

určena sloţitost řešení.  

Nalezená rizika nemají však výrazný vliv na nehodovost v řešené lokalitě. Dopravní nehody  

v tomto místě jsou s největší pravděpodobností důsledkem vysoké intenzity projíţdějících 

vozidel, malé vzdálenosti mezi křiţovatkami a zalomené předností v jízdě. Tyto tři faktory 

působí na řidiče současně a jejich nepříznivý vliv nelze jednoduše ovlivnit. I při odstranění 

výše zmiňovaných rizik bude tato křiţovatka stále nehodová. Přestavba křiţovatek na jiný typ 

(např. okruţní) není moţná z důvodu omezeného prostoru a potřeby zachování zalomené 

přednosti v jízdě. 

4.3.6. Riziková lokalita č. 2013/9 – ul. Bohdanečská 

GPS souřadnice: 

50.1483806N, 14.5626203E 

Inspekční tým: 

Bc. Kamila Kecherová, Bc. Lukáš Jáneš, Bc. Michal Šlapák 
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Datum inspekce: 

3.12.2016 

Popis sledované lokality: 

Lokalita se nachází v obci Vinoř nedaleko zámeckého areálu Ctěnice. Jedná se o křiţovatku 

spojující výjezd z areálu zámku a ulici Bohdanečská. Maximální povolená rychlost na ulici 

Bohdanečská je 40km/h a nachází se v intravilánu – okrajové části Prahy. Jedná se  

o dvoupruhovou směrově nerozdělenou pozemní komunikaci s nízkými intenzitami.  

 
Obrázek 48: Situace křiţovatky v ul. Bohdanečská [5] 

 

Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik: 

Riziko č. 1 – nepřehlednost křiţovatky – 
doplnění VDZ 

Střední 
riziko 

Administrativní 
řešení 

 
 

Nedostatky byly evidovány v okolí styku hlavní komunikace a výjezdu z vedlejší pozemní 

komunikace, kde byla zaznamenaná absence vodorovného dopravního značení  

a dostatečných rozhledových podmínek.  

Čakovice 

Vinoř 

Kbely 
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Obrázek 49: Prudká změna směrového vedení Obrázek 50:  Nepřehlednost křiţovatky 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel inspekce doporučuje, aby v rámci navrhovaných stavebních úprav bylo v místě 

styku pozemních komunikací doplněno vodorovné dopravní značení oddělující hlavní 

pozemní komunikaci od vjezdu do zámeckého prostoru. Dále vhodné řešení lze spatřovat 

v podobě stavební úpravy vedlejší pozemní komunikace – vjezdu do zámku Ctěnice. 

 

Riziko č. 2 –pevné překáţky 
Nízké 
riziko 

Jednoduché 
řešení 

 

V místě kříţení se nachází nebezpečně umístěné pevné překáţky. Jedná se to vzrostlý 

strom a betonový plot u zámku Ctěnice a o reklamní poutač na masivním betonovém 

základu. 

  
Obrázek 51: Neochráněný betonový plot a vzrostlý 
strom v blízkosti komunikace 

Obrázek 52: Nebezpečně umístěný reklamní 
poutač na masivním betonovém základu 

 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel inspekce doporučuje vykácení zeleně, která velice omezuje rozhledové podmínky 

a instalaci zádrţného bezpečnostního systému – svodidel, které ochrání před nárazem do 

betonového plotu a vzrostlého stromu. 
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Statistické vyhodnocení nehodovosti 

Z uvedeného schématu je patrná poloha 2 zaznamenaných nehod, kdy jsou nehody 

rozmístění v blízké vzdálenosti řešené stykové křiţovatky. V rámci předmětných nehodových 

událostí byla zaznamenána jedna nehoda s následky na ţivotě, kdy byla 1 osoba usmrcena 

– šlo o sráţku s pevnou překáţkou. V druhém případě šlo o sráţku s jedoucím nekolejovým 

vozidlem kde je hlavní příčina zaznamenána jako jízda po nesprávné straně – vjetí do 

protisměru.  

 
Obrázek 53: Schématické znázornění výskytu evidovaných DN [6] 

 

Závěr 

Provedli jsme dopravně bezpečnostní inspekci, kde jsme zjistili středně závaţné problémy 

z hlediska bezpečnosti provozu mající vliv na nehodovost. Hlavním problémem daného 

místa je nepřehlednost křiţovatky a náhlá změna směrového vedení. Zhotovitel 

inspekce doporučuje, aby v rámci navrhovaných stavebních úprav bylo v místě styku 

pozemních komunikací doplněno vodorovné dopravní značení oddělující hlavní pozemní 

komunikaci od vjezdu do zámeckého prostoru. Dále vhodné řešení lze spatřovat v podobě 

stavební úpravy vedlejší pozemní komunikace – vjezdu do zámku Ctěnice. Dále 

doporučujeme instalaci zádrţných bezpečnostních systémů, které ochrání před nárazem do 

betonového plotu a vzrostlého stromu. Tyto úpravy jasně určí psychologickou přednost  

a zvýší bezpečnost.  
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4.3.7. Riziková lokalita č. 2013/12 – Na Maninách x Přístavní 

GPS souřadnice: 

50.1041336N, 14.4524000E 

Inspekční tým: 

Bc. Kamila Kecherová, Bc. Tomáš Fogl, Bc Michal Zamlinský, Bc. Milan Černý, Bc. David 

Strunz 

Datum inspekce: 

23.11.2016 

Popis sledované lokality: 

Sledovaná lokalita, průsečná úrovňová křiţovatka ulic Na Maninách × Přístavní, se nalézá na 

území městské části Praha 7, katastrálním území Holešovice. Dopravní reţim v křiţovatce je 

řízen základními pravidly provozu na pozemních komunikacích, v křiţovatce není přednost 

v jízdě upravena dopravním značením. 

Do křiţovatky jsou přivedeny 2 místní komunikace III. třídy (funkční skupina C – sběrné) Na 

Maninách a Přístavní. Na komunikaci Na Maninách je obousměrný provoz v celé její délce, 

na komunikaci Přístavní pouze v její východní části. V západní části komunikace Přístavní je 

zřízen jednosměrný provoz upravený na vjezdu a výjezdu svislým dopravním značením IP 

4b – jednosměrný provoz a B 2 – zákaz vjezdu všech vozidel. 

 
Obrázek 54: Situace křiţovatky Na Maninách x Přístavní [5] 

 

Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik: 

Riziko č. 1 – malé navýšení vyvýšené 
křiţovatky 

Nízké 
 riziko 

Sloţité 
řešení 

 
 

Jelikoţ je křiţovatka umístěna v rezidenční oblasti města Prahy na komunikaci s obsluţnou 

funkcí, tak na ní byla realizována zklidňující opatření v podobě vyvýšení celé křiţovatky do 

Nádraţí Holešovice 

Libeň 
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úrovně chodníků. Bohuţel, i kdyţ je křiţovatka vyvýšená, tak na řidiče nepůsobí dostatečně 

a nevede k zamýšlenému dopravnímu zklidnění komunikace. Toto se děje, protoţe v místě 

vjezdů do křiţovatky je vyvýšení křiţovatky příliš malé z důvodu střechovitého příčného 

sklonu okolních komunikací, které vede k tomu, ţe vjezd je skoro v rovině s okolními 

komunikacemi a přiměřený sklon se nachází pouze u kraje komunikace (na výjezdech 

z křiţovatky). 

 
Obrázek 55: Malé vyvýšení zvýšené 
křiţovatkové plochy 

 

 
Obrázek 56: Nedostatečné převýšení 
křiţovatkové plochy 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, aby bylo realizováno vyšší vyvýšení křiţovatky nad okolní 

komunikace a to hlavně v místě vjezdu do křiţovatky a případně ho více odsadit od přechodu 

pro chodce. Toto vyvýšení by mělo zajistit dostatečné zpomalení vozidel. Bohuţel by další 

navýšení vedlo k zbytečně vysoké niveletě povrchu křiţovatky oproti okolní zástavbě, a proto 

se doporučuje dostatečné vyvýšení realizovat spíše změnou nivelety/příčného sklonu 

příjezdové komunikace. Druhá a nejrychleji realizovatelná náprava problému by byla úprava 

jen nájezdových ramp na zvýšenou křiţovatkovou plochu. Zde by musela proběhnout 

zkouška, zda opravdu by větší sklon tímto řešením postačil ke zklidnění dopravního proudu.  

 

Riziko č. 2 – špatné umístění parkovacích 
stání 

Vysoké  
riziko 

Administrativní 
řešení 

Na kaţdém rameni křiţovatky se nacházejí přechody pro chodce, které přímo přiléhají k 

parkovacím stáním v okolních ulicích. Z důvodu stání vozidel je pro přijíţdějící vozidla zakryt 

výhled na vstup z chodníku do prostoru přechodu a řidič nemá dostatek času zareagovat a 

zastavit před přecházející osobou. V den místního šetření jsme pozorovali, ţe dítě je 

prakticky ‚zneviditelněno‘ jiţ osobním vozidlem střední velikosti a ani přecházející ani řidič 

nemají o druhém dostatečný přehled. 
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Obrázek 57: Parkování aut s nedostatečným 
odstupem od přechodu pro chodce. 

 
Obrázek 58: Nemoţnost spatřit osoby 
vyskytující se za automobilem 

 
Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje vybudovat větší vysazení chodníku směrem do jízdního pruhu 

komunikace, aby vstup do přechodu nebyl zakryt stojícími vozidly. Dále se doporučuje zrušit 

parkovací místa alespoň 5 metrů před přechody pro zlepšení rozhledových poměrů  

a zvětšení času na reakci řidiče. O toto odsazení by bylo zároveň doporučeno prodlouţit 

vyvýšení křiţovatky.  

 

Statistické vyhodnocení nehodovosti 

Z uvedeného schématu je patrná poloha 2 zaznamenaných nehod. V rámci předmětných 

nehodových událostí byla zaznamenána jedna nehoda se smrtelnými následky, kdy byla  

1 osoba usmrcena, při sráţce s chodcem. Druhá zmíněná nehoda byla pouze s hmotnou 

škodou.  

 
Obrázek 59: Schématické znázornění výskytu evidovaných DN. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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Závěr 

Křiţovatka ulic Na Maninách a Přístavní nacházející se na Praze 7 není zcela ideální. Bylo 

by vhodné se zabývat odstraněním parkovacích míst v bezprostřední blízkosti přechodů pro 

chodce. Dále jejím přebudováním a to především zvýšením křiţovatkové plochy 

s následnými dalšími úpravami, popřípadě s minimálním zásahem do současného stavu  

a především s minimálními finančními prostředky by se teoreticky nabízelo zvýšit pouze 

sklon současných nájezdových ramp. Na závěr by bylo dobré říci, ţe se za posledních 

uplynulých 6 let staly celkem 2 dopravní nehody, z nichţ jen jedna byla nehoda se 

ztrátou lidského ţivota. Statistický pohled na tyto 2 nehody nehovoří o extrémní 

hodnotě nehod, spíše naopak. 

4.3.8. Riziková lokalita č. 2013/23 – ul. Olšanská 

GPS souřadnice: 

50.0831692N, 14.4636619E  

Inspekční tým: 

Bc. Kamila Kecherová, Bc. Jaroslav Kácovský, Bc. Kateřina Dreherová, Bc. Petr Košut 

Datum inspekce: 

16.11.2016 

Popis sledované lokality: 

Ulice Olšanská se nachází v městské části Praha 3 – Ţiţkov. Tato ulice patří mezi páteřní 

komunikace v této čtvrti. Na Západě začíná za křiţovatkou na Olšanském náměstí a končí 

na východě stykovou křiţovatkou s ulicí Jana Ţelivského. V její blízkosti se nachází základní 

škola se sportovními hřišti, benzínová stanice, kanceláře, poliklinika, pošta a v neposlední 

řadě bytové domy. 

Řešené území se nachází na kříţení ulic Olšanská a Pitterova v místě přejezdu 

tramvajového pásu.  
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Obrázek 60: Situace křiţovatky ul. Olšanská x Pitterova [5] 

 

Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik: 

Riziko č. 1 – Nadrozměrné přechody pro 
chodce, špatně řešené místa pro přecházení a 

absence prvků pro OsSSPaO 

Nízké 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

V celém prostoru ulice Olšanská jsou prvky pro osoby se sníţenou schopností pohybu  

a orientace pouze v omezené míře. Většina míst pro přecházení, přechodů pro chodce  

a tramvajových zastávek je provedena nevhodným způsobem nebo vůbec. Na následujících 

obrázcích jsou zobrazeny nevhodné prvky pro OsSSPaO.  

Obrázek 61: Přechod vedoucí k zastávce 
tramvají 

Obrázek 62: Nástupiště s chybějícími prvky pro 
OsSSPaO 
 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, aby v rámci navrhovaných stavebních úprav byly v místě 

přechodů a míst pro přecházení realizovány prvky pro osoby se sníţenou schopností pohybu 

a orientace (signální pásy, vodící linie).  

 

Vršovice 

Nové Město 

Karlín 
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Riziko č. 2 – Nedodrţení rozhledových poměrů 
a nevhodné řešení některých parkovacích 

stání 

Střední 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

 

V oblasti bylo nalezeno několik porušení rozhledových poměrů a to z důvodu špatného 

vyznačení parkovacích míst. Parkovací místa jsou v této oblasti vyznačena pouze VDZ coţ 

umoţňuje neukázněným řidičům na místech dopravních stínu parkovat a díky tomu narušit 

rozhledové poměry. 

Dále bylo zjištěno, ţe některé SDZ umoţňuje řidičům parkovat na místech k tomu 

neurčených, například na vjezdech. 

 
Obrázek 63: Parkování neukázněných řidičů na 
dopravním stínu 

 
Obrázek 64: Rozhledové poměry na výjezdu od 
trafostanice  

 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, aby v rámci navrhovaných stavebních úprav byla místa  

s dopravními stíny, na kterých řidiči parkují a zamezují tak výhledům nahrazena vysazenou 

chodníkovou plochou nebo alespoň balisety. Dále je nutno provést v celé oblasti průzkum  

a zhodnotit umístění SDZ týkající se parkování a případně navrhnout jeho přemístění. 

 

Riziko č. 3 – Nevhodné dopravní řešení v 
oblasti přejíţdění tramvajového pásu v kříţení 

s ulici Pitterova  

Střední 
 riziko 

Sloţité 
řešení 

V důsledku existence místa pro přejíţdění tramvajového pásu vznikají v této lokalitě velmi 

nebezpečné přejezdy vozidel přes oba pruhy ulice Olšanská. Příklady jsou následující: 

Levé odbočení vozidel z ulice Pittnerova do ulice Olšanská přes oba jízdní pruhy  

a tramvajový pás. Moţnost levého odbočení od místa trafostanice u domu č. 2 na ulici 

Olšanskou znovu přes oba jízdní pruhy a tramvajový pás či dokonce vjezdu aţ do ulice 

Pittnerova přes 4 jízdní pruhy. Vozidlům vyjíţdějících od parkovací plochy hlídaného 

parkoviště Olšanská je umoţněno taktéţ levé odbočení na ulici Olšanskou, zde však 

k zařazení do levého pruhu mají k dispozici pouze 10 m vozovky. 
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Nejzávaţnějším problémem je však umoţnění vozidlům, jeţ vyjíţdějí z ulice Pittnerovy či 

jedou po Olšanské ve směru do centra, levé odbočení přes tramvajový pás a pojíţdění 

v řádu několika metrů v protisměru za účelem vjezdu na plochu hlídaného parkoviště 

Olšanská. Této situace byla skupina provádějící průzkum očitým svědkem. 

 
Obrázek 65: Viditelné stopy jízdy vozidel od 
trafostanice do ulice Pittnerova 

 
Obrázek 66: Otáčení autobusu  
 

 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje, posunout místo pro přejíţdění tramvajového pásu tak, aby 

bylo umoţněno levé odbočení na parkoviště cizinecké policie.  

 

Statistické vyhodnocení nehodovosti 

Při prozkoumání dat jsme zjistili určitou korelaci mezi jednotlivými nehodami. Uţ podle 

schématu je patrné, ţe oblast přejezdu tramvajové trati je nebezpečným místem, a to co do 

počtu dopravních nehod. Více jak polovina těchto nehod se udála právě přímo na místě 

přejíţdění.  Na celé lokalitě se za sledované období udála 1 smrtelná nehoda a 4 nehody 

s lehkým zraněním. Při porovnání s přejezdem, který se nachází dále na ulici Olšanská, není 

tento přejezd nijak výjimečný, co se do počtu nehod týče. 

 
Obrázek 67: Schématické znázornění výskytu DN [6] 
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Závěr 

I přes zjištění statistiky nehodovosti, tedy ţe daná lokalita se nijak neliší od svého 

bezprostředního okolí, řešitelský tým navrhuje neprodlené nápravy v nalezených rizicích. 

Důvodem je vysoké riziko nehodovosti v těchto bodech.  

Ulice Olšanská z bezpečnostního hlediska působí jako zanedbaná oblast a je na místě 

uvaţovat o komplexnějším řešení ulice a to kupříkladu celkovou přestavbou se 

zaměřením na bezpečnostní prvky. Jako dočasné a tedy i finančně méně nákladné řešení 

doporučujeme zamezit nedovolenému parkování a tím zlepšit rozhledové poměry.  

4.3.9. Riziková lokalita č. 2014/8 – Vrchlického x Pod Klamovkou 

GPS souřadnice: 

50.0698450N, 14.3761361E 

Inspekční tým: 

Bc. Kamila Kecherová 

Datum inspekce: 

18.4.2017 

Popis sledované lokality: 

Ulice Vrchlického je jednosměrná dvoupruhová pozemní komunikace napojující se na ulici 

Plzeňskou, která propojuje Motol a Smíchov. Nejvyšší povolená rychlost je v ulici Vrchlického 

50 km/h. Jeden jízdní pruh je v době 6:00-10:00 a 14:00-19:00 od pondělí do pátku 

vyhrazený pro autobusy, cyklisty a vozidla taxi.  

Ulice Pod Klamovkou je v severní části slepá pozemní komunikace a v jiţní části 

jednosměrná jednopruhová pozemní komunikace s obsluţnou funkcí vyznačující se vysokým 

počtem parkovacích stání.  
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Obrázek 68: Situace křiţovatky Vrchlického x Pod Klamovkou [5] 

 
 

Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik: 

Riziko č. 1 – špatné rozhledové poměry v oblasti 
přechodu pro chodce 

Střední 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

Vstup na přechod pro chodce je zastíněn parkujícími vozidly. Řidiči jedoucí po jednosměrné 

pozemní komunikaci Vrchlického mají omezený výhled na chodce vstupující do vozovky. 

V křiţovatce se nenachází světelné signalizační zařízení – chodci musí mnohdy dlouho 

čekat, neţ mohou bezpečně přejít. Dopravní stíny nejsou vţdy respektovány. 

  
Obrázek 69: Dopravní stín před přechodem pro 
chodce 

Obrázek 70: Rozhledové podmínky na přechod 
pro chodce 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel analýzy doporučuje zřídit vysazenou chodníkovou plochu na přechodech pro 

chodce, tím zkrátit čas potřebný pro přecházení komunikace a zlepšit rozhledové poměry. 

Smíchov 

Motol 
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Riziko č. 2 – chybějící nebo špatně provedené 
prvky pro OsSSPaO 

Nízké 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

V oblasti chybí prvky pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace – signální a 

varovné pásy nebo nejsou provedeny v souladu s platnou normou a na jednom z přechodů 

pro chodce nebylo po rekonstrukci vozovky obnoveno vodorovné dopravní značení. 

  
Obrázek 71: Chybějící prvky pro OsSSPaO Obrázek 72: Prvky pro OsSSPaO nejsou 

provedeny s platnou normou a VDZ přechodu 
nebylo obnoveno 

Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel doporučuje doplnit prvky pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace. 

 

Riziko č. 3 – nevhodně rozvrţený prostor PK a 
porušený kryt vozovky 

Nízké 
 riziko 

Administrativní 
řešení 

V ulici Pod Klamovkou se nachází modrá parkovací zóna. V jedné části byla ponechána 

zvýšená hrana chodníku (původně zde byla plocha pro chodce, nyní se tato plocha pouţívá 

pro parkování vozidel a je označena příslušným vodorovným i svislým dopravním značením.  

V této ulici je také na mnoha místech porušený kryt vozovky. 

  
Obrázek 73: Vyvýšená hrana  
původního prechodu pro chodce 

Obrázek 74: Výrazně porušený kryt vozovky u modré 
parkovací zóny 
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Doporučení nápravných opatření 

Zhotovitel doporučuje odstranit přebytečnou zvýšenou hranu a provést lokální úpravu krytu 

vozovky v ulici Pod Klamovkou. 

 

Statistické vyhodnocení nehodovosti 

Z uvedeného schématu je patrná poloha 16 zaznamenaných nehod, které se udály v místě 

sledované lokality koncentrované zejména do oblasti v ulici Vrchlického před přechodem pro 

chodce.  

V rámci předmětných nehodových událostí byly zaznamenány 4 nehody s následky 

na zdraví - 1 smrtelná nehoda, 1 těţce zraněná osoba a 3 lehce zraněné osoby.  

 

Obrázek 75: Schématické znázornění výskytu evidovaných DN [6] 

 

Závěr 

V křiţovatce Vrchlického x Pod Klamovkou se kumulují nehody před přechodem pro chodce 

v jednosměrné ulici Vrchlického. Výhled na přechod pro chodce je bráněn zaparkovanými 

vozidly. Zásadním opatřením pro snížení nehodovosti je navrhována výstavba 

vysazené chodníkové plochy. Tím se stane situace před přechodem pro chodce 

přehlednější a bezpečnější.  
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5. Porovnání získaných výsledků s matematickým 
modelem  

V následující kapitole uvádíme shrnutí postupu zpracování matematického modelu, kterým 

se podrobněji zabývala Bc. Barbora Skákalová ve své diplomové práci s názvem: Analýza 

diskrétních nehodových dat. 

5.1. Zpracování dat pomocí programu SCILAB - shrnutí 
Prvním krokem je nataţení veličin do programu Scilab – data se nahrávají z formátu csv, 

který byl exportován z programu Excel. Protoţe jsou v nehodových datech obsaţeny nulové 

hodnoty, jsou zde nahrazeny hodnotou „999“, díky čemuţ v samotném zpracování budou 

přesunuty na konec. 

Dalším krokem je určení váţnosti nehody. Vzorec zachovává obdobnou strukturu a je členěn 

na čtyři druhy dat – ţivot (v případě usmrcených osob), zmrzačení (v případě váţného 

zranění), auto (u dopravních nehod s lehkým zraněním) a plechy (které značí hmotné 

škody). 

Následně ve zpracování nehodových dat se pokračuje ve výběru veličin, které nás zajímají. 

Těmito zvolenými veličinami jsou: 

 Alkohol u viníka nehody přítomen 

 Stav povrchu vozovky v době nehody 

 Stav komunikace 

 Povětrnostní podmínky v době nehody 

 Viditelnost 

 Rozhledové poměry 

Následujícím krokem je redukce počtu hodnot, protoţe kaţdá veličina, která byla vybrána má 

více stavů, jeţ mohou nastat. Tím pádem je mnoţina všech kombinací příliš rozsáhlá. Tedy, 

aby se získala rozumná dimenze modelu, je třeba redukovat počet hodnot například 

spojením některých hodnot dohromady. 

Následující krok se týká překódování vybraných veličin do jedné. V případě, kdy chceme 

testovat vliv více veličin x a výstupu y, musí se těchto více veličin překódovat do jedné 

hodnoty. Výsledkem je proměnná z. 

V tuto chvíli jsou spočítána nehodová data, pro jejich přesnou a přehlednou interpretaci je 

zvoleno jako řešení histogram, kde na ose y je četnost a na ose x jsou zastoupeny jednotlivé 

kombinace, které byly získány zakódováním části vybraných veličin do sebe (kompletní 

tabulky a histogramy včetně komentáře jsou uvedeny v diplomové práci a v přílohách  

Bc. Barbory Skákalové). 
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Protoţe je redukce hodnot nehodových dat příliš radikální, byla upravena škála. Díky tomu 

se můţe provést jemnější analýza a zaměřit se na nové podrobnější kombinace, které 

mohou vyplynout.  

5.2. Vyhodnocení dat získaných pomocí programu SCILAB 
Matematický model provádí redukci počtu parametrů na jeden jediný. Původním záměrem 

bylo, aby model přímo generoval rizikové lokality. Matematický model však sám o sobě není 

schopný generovat rizikové lokality čistě na základě samotných dat o nehodovosti.  

Na správném řešení, kde se zohledňují data z dopravních nehod, by měla přicházet v úvahu 

data nejen z dopravní nehodovosti, ale i z intenzit provozu, resp.: co přinese dopravní 

nehoda silničnímu provozu, tedy jak dlouhá zdrţení při dopravních nehodách vzniknou. 

V tom případě se ukazuje, ţe pro tento typ rizikového chování není rozhodující zda-li při 

nehodě jde o těţké zranění nebo smrtelné zranění. I v případě, ţe matematický model 

zohlední intenzity dopravy, je i tak nutné získaná data prověřit pomocí bezpečnostních 

inspekcí. 

Bohuţel vzhledem k tomu, ţe současný matematický model pracuje pouze na základě dat o 

nehodovosti, nedokáţe sám o sobě určit nejrizikovější lokality, a proto jsme na nich nemohli 

provést bezpečnostní inspekce. 

Vytvoření vhodnějšího matematického modelu společně s jeho ověřením by mohlo být 

podnětem pro další hlubší výzkum např. jako téma pro postgraduální práci. 

5.3. Shrnutí výsledků 
Vzhledem k tomu, ţe data z matematického modelu neodpovídají prvotním představám, 

provedli jsme stanovení pořadí rizikovosti jednotlivých lokalit pomocí koeficientů závaţnosti.  

Hodnoty koeficientů byly stanoveny na základě subjektivního zhodnocení rizikovosti 

jednotlivých lokalit následovně: 

 

Tabulka 12: Tabulka koeficientů 

knízké 1 

kstřední 4 

kvysoké 10 
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V následující tabulce je uvedeno pořadí jednotlivých lokalit dle závaţnosti rizik: 

 

Tabulka 13: Pořadí dle závaţnosti rizik 

 

č. Číslo nehody Lokalita 
Celkem 

rizik 
Nízké 
riziko 

Střední 
riziko 

Vysoké 
riziko 

Přepočtená 
závažnost 
podle rizik 

Pořadí 

2012/2 003100122399 
Kukulova; Nad 

Motolskou 
nemocnicí 

2 1 1 0 3.5 5 

2012/6 003100120703 Nádražní 2 1 1 0 3.5 5 

2012/8 003100122279 
Ostrovského; 

Stroupežnického 
4 3 1 0 3.5 8 

2012/13 002100126874 Zálesí; Štúrova 3 1 1 1 8.7 1 

2012/23 003100126157 
Ruská x 

Bělocerkevská 
5 3 2 0 4.9 4 

2013/9 002100135103 Bohdanečská 2 1 1 0 3.5 5 

2013/13 002100135294 
Na Maninách; 

Přístavní 
2 1 0 1 7.8 2 

2013/23 003100131571 Olšanská 3 1 2 0 5.2 3 

2014/08 002100149448 
Vrchlického; 

Pod Klamovkou 
3 2 1 0 3.5 9 

 
 
 Dále byly spočteny hodnoty ztrát z nehod a jejich následků (z období od 1.1.2011 – 

31.12.2016) dle metodiky Centra dopravního výzkumu z roku 2015 (nejaktuálnější veřejně 

dostupná verze k odevzdání diplomové práce). 

Hodnoty  ekonomických ztrát byly pro rok 2015 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 14: Nepřímé náklady dopravních nehod za rok 2015 

Hmotná škoda 344 900 Kč 

Lehké zranění 649 800 Kč 

Těžké zranění 5 033 600 Kč 

Úmrtí 20 790 000 Kč 

 
V následující tabulce je uvedeno pořadí jednotlivých lokalit dle ekonomických ztrát: 
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Tabulka 15: Pořadí dle ekonomických ztrát 

 

č. Číslo nehody Lokalita 
Celkem 
nehod 

HŠ LZ TZ Úmrtí 
Ekonomické 
ztráty [Kč] 

Pořadí 

2012/2 003100122399 
Kukulova; Nad 

Motolskou 
nemocnicí 

26 20 4 1 1 35 320 800 3 

2012/6 003100120703 Nádražní 19 13 5 0 1 28 522 700 6 

2012/8 003100122279 
Ostrovského; 

Stroupežnického 
20 16 3 0 1 28 257 800 7 

2012/13 002100126874 Zálesí; Štúrova 76 58 16 1 1 56 224 600 1 

2012/23 003100126157 
Ruská x 

Bělocerkevská 
70 61 8 0 1 47 027 300 2 

2013/9 002100135103 Bohdanečská 2 1 0 0 1 21 134 900 8 

2013/13 002100135294 
Na Maninách; 

Přístavní 
2 1 0 0 1 21 134 900 8 

2013/23 003100131571 Olšanská 23 18 4 0 1 29 597 400 5 

2014/08 002100149448 
Vrchlického; Pod 

Klamovkou 
16 11 3 1 1 31 566 900 4 

 
 
V následující tabulce jsou uvedeny rizikové lokality v pořadí vytvořeném na základě součtu 

jejich pořadí podle závaţnosti rizik a pořadí podle ekonomických ztrát. Pořadí jednotlivých 

lokalit je dle různých metodik (aţ na jeden případ) rozdílné. Tedy, pořadí dle ekonomických 

ztrát není shodné s pořadím získaným z bezpečnostních inspekcí fyzicky prováděných na 

jednotlivých lokalitách.  

 
Tabulka 16: Pořadí rizikových lokalit - shrnutí 

č. Číslo nehody Lokalita 
Pořadí dle 

jednotlivých 
rizik 

Pořadí dle 
ekonomických 

ztrát 

2012/23 002100126874 Zálesí x Štúrova 1 1 

2012/24 003100126157 Ruská x Bělocerkevská 4 2 

2012/2 003100122399 Kukulova x Nad Motolskou nemocnicí 5 3 

2013/23 003100131571 Olšanská 3 5 

2013/12 002100135294 Na Maninách x Přístavní 2 8 

2012/6 003100120703 Nádražní 5 6 

2013/9 002100135103 Bohdanečská 5 8 

2014/8 002100149448 Vrchlického x Pod Klamovkou 9 4 

2012/8 003100122279 Ostrovského x Stroupežnického 8 7 
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6. Návrh řešení vybraných problémových míst s ohledem 
na bezpečnost silničního provozu a porovnání stávající 
situace s územně plánovací dokumentací a případnými 
dříve zpracovanými záměry 

V přílohách této diplomové práce nalezneme schematická dopravní řešení problémových 

míst vyplývajících z bezpečnostních inspekcí na jednotlivých rizikových lokalitách. 

Vybraná problémová místa vyplývající z analýzy dopravní nehodovosti ve vztahu k dopravní 

infrastruktuře byla graficky zpracována v programu AutoCAD 2018.  

6.1. Dopravní řešení lokality č. 2012/2 – Kukulova x Nad Motolskou 
nemocnicí 

Schematické dopravní řešení lokality Kukulova x Nad Motolskou (viz příloha 1) nemocnicí 

znázorňuje doplnění svislého dopravního značení P4 – dej přednost v jízdě o dopravní 

značení C2b – přikázaný směr jízdy vpravo v ulici Nad Motolskou nemocnicí a v ulici Nad 

Šafránkou. Dále doplnění přechodu pro chodce v ulici Nad Motolskou nemocnicí včetně 

prvků pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace. V ulici Kukulova bylo 

nahrazeno vodorovné dopravní značení V02c - dvojitá čára přerušovaná za V01b – dvojitá 

čára souvislá. Dále byla vymezena hrana křiţovatky vodorovným dopravním značením V02b 

pro zvýraznění hlavní pozemní komunikace. 

 

Porovnání stávající situace s ÚPD  a případnými dříve zpracovanými záměry: 

V územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy nejsou ţádné záznamy  

o případných změnách. 

6.2. Dopravní řešení lokality č. 2012/6 – ul. Nádražní 
Schematické dopravní řešení lokality v ulici Nádraţní (viz příloha 2) znázorňuje doplnění 

přechodu pro chodce a místa pro přecházení v oblasti tramvajové zastávky včetně prvků pro 

osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace a svislého dopravního značení IP6. Dále 

doplnění zábradlí na nástupním ostrůvku tramvajové zastávky pro zamezení nedovoleného 

přecházení mimo vyznačená místa a stavební úpravy pro zlepšení přestupní vazby mezi 

tramvajovou a autobusovou zastávkou. Nevhodně navrţené přechody je doporučeno zrušit.  

 

Porovnání stávající situace s ÚPD  a případnými dříve zpracovanými záměry: 

Dne 30.10.2003 schválen návrh týkající se výstavby obchodního a zábavního střediska, 

administrativních prostor, hotelu, bytového domu a sluţeb. 
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Dne 29.5.2014 schválen návrh týkající se revitalizace území s souvislosti s plánovanou 

přestavbou ţelezniční stanice Smíchov – polyfunkční a bytová zástavba, vznik náměstí, pěší 

zóny a centrálního parku, výstavba obchodně zábavního centra, administrativních budov, 

budovy několikapodlaţního parkingu, nový autobusový terminál, odstranění převáţné části 

VRÚ. 

 

Obrázek 76: Územně plánovací dokumentace - ul. Nádraţní [7] 

6.3. Dopravní řešení lokality č. 2012/12 – Ostrovského x 
Stroupežnického 

Schematické dopravní řešení lokality Ostrovského x Stroupeţnického (viz příloha 3) 

znázorňuje provedení vysazené chodníkové plochy na přechodu pro chodce v ulici 

Ostrovského. Vysazená chodníková plocha zabraňuje nedovolenému parkování v oblasti 

přechodu pro chodce a jeho zkrácení. Dále byl nevhodně rozvrţený prostor pozemní 

komunikace definován šikmým parkovacím stáním včetně svislého dopravního značení 

IP11c. 

 

Porovnání stávající situace s ÚPD  a případnými dříve zpracovanými záměry: 

V územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy nejsou ţádné záznamy  

o případných změnách. 

6.4. Dopravní řešení lokality č.  2012/23 – Zálesí x Štúrova 
Schematické dopravní řešení lokality Zálesí x Štúrova (viz příloha 4) znázorňuje zkrácení 

přechodu pro chodce a výstavbu ostrůvku. Dále doplnění přechodu pro chodce v ulici Zálesí 

u autobusové zastávky včetně prvků pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace  
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a svislého dopravního značení IP6 a doplnění zábradlí na střední dělící pás pro zamezení 

přecházení mimo vyznačená místa.  

 

Porovnání stávající situace s ÚPD  a případnými dříve zpracovanými záměry: 

V bezprostřední blízkosti křiţovatky Zálesí x Štúrova je navrţena trasa metra D včetně jedné 

stanice. 

 

Obrázek 77: Územně plánovací dokumentace – Zálesí x Štúrova [7] 

 

6.5. Dopravní řešení lokality č. 2012/24 – Ruská x Bělocerkevská 
 

Schematické dopravní řešení lokality Zálesí x Štúrova (viz příloha 5) znázorňuje nahrazení 

vodorovného dopravního značení – rovné směrové šipky ve směru na Strašnice za 

směrovou šipku rovnou a zároveň umoţňující odbočení vpravo (směr Vršovice/ Eden) včetně 

uprav dalšího vodorovného značení umoţňující toto odbočení. Dále výstavbu zvýšené 

pojíţděné plochy mezi opačnými jízdními pruhy pro fyzické oddělení jednotlivých směrů.  

 

Porovnání stávající situace s ÚPD  a případnými dříve zpracovanými záměry: 

Dne 13.1.2009 rozhodnutí týkající se vytvoření páteřní cyklotrasy celoměstského významu – 

neschválená úprava 
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Obrázek 78: Územně plánovací dokumentace – Ruská x Bělocerkevská [7] 

6.6. Dopravní řešení lokality č. 2013/9 – ul. Bohdanečská 
Schematické dopravní řešení lokality v ulici Bohdanečská (viz příloha 6) znázorňuje stavební 

úpravu na vjezdu do zámku Ctěnice a doplnění vodorovného dopravního značení oddělující 

hlavní pozemní komunikaci od vedlejší pozemní komunikace – odstranění psychologické 

přednosti v jízdě.  

 

Porovnání stávající situace s ÚPD  a případnými dříve zpracovanými záměry: 

V územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy nejsou ţádné záznamy  

o případných změnách 

6.7. Dopravní řešení lokality č. 2013/12 – Na Maninách x Přístavní 
Schematické dopravní řešení lokality Na Maninách x Přístavní (viz příloha 7) znázorňuje 

nahrazení parkovacích míst před jednotlivými přechody pro chodce vysazenou chodníkovou 

plochou a tím zlepšení rozhledových poměrů.  

 

Porovnání stávající situace s ÚPD  a případnými dříve zpracovanými záměry: 

V územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy nejsou ţádné záznamy  

o případných změnách 

6.8. Dopravní řešení lokality č. 2013/23 – Olšanská x Pitterova 
Schematické dopravní řešení lokality Olšanská x Pitterova (viz příloha 8) znázorňuje 

provedení vysazených chodníkových ploch pro zamezení nedovoleného parkovaní vozidel 

na dopravních stínech v ulici Olšanská.  Dále posunutí kříţení tramvajové tratě do oblasti 

vjezdu na parkoviště cizinecké policie a tím zamezení levého odbočení do ulice Piterrova 
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(lze v jiné části ulice Olšanská). Touto stavební úpravou umoţníme vjezdu na parkoviště bez 

nutnosti jízdy v protisměru.  

Dále znázorňuje výstavbu chodníkové plochy a přechodů pro chodce pro bezpečné 

přecházení od parkovacích stání v ulici Olšanská.  

 

Porovnání stávající situace s ÚPD  a případnými dříve zpracovanými záměry: 

V územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy nejsou ţádné záznamy  

o případných změnách. 

6.9. Dopravní řešení lokality č. 2014/8 – Vrchlického x Pod 
Klamovkou 

Schematické dopravní řešení lokality Vrchlického x Pod Klamovkou (viz příloha 9) 

znázorňuje provedení vysazené chodníkové plochy v oblasti přechodu pro chodce v ulici 

Vrchlického a doplnění prvků pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace v celé 

oblasti křiţovatky.  

 

Porovnání stávající situace s ÚPD  a případnými dříve zpracovanými záměry: 

V územně plánovací dokumentaci hlavního města prahy nejsou ţádné záznamy  

o případných změnách. 
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7. Závěr 

Analýza dopravní nehodovosti je velmi obsáhlé téma. Nehodovost ovlivňuje velké mnoţství 

veličin. Dopravní nehody jsou velmi komplikované. Na vzniku dopravních nehod se podílí 

spousta faktorů. V mnoha případech se jedná třeba o souhru nešťastných náhod, které se 

nedají ovlivnit. 

Některé příčiny dopravních nehod se však opakují častěji neţ jiné. Ač jsou nám tyto příčiny 

velmi dobře známé, je těţké (mnohdy aţ nemoţné) je eliminovat. Tyto příčiny jsou spojené 

s lidským faktorem. V tomto případě mluvíme například o nevěnování pozornosti řidiče za 

volantem, nedání přednosti v jízdě, neznalosti předpisů o silničním provozu, jízdě pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek, agrese za volantem, porušování nejvyšší povolené 

rychlosti na pozemní komunikaci, zanedbání technického stavu vozidla, příčiny způsobené 

povětrnostními podmínkami, přecházení chodců mimo přechod pro chodce nebo místa pro 

přecházení, parkování vozidel na zakázaných místech,…  

Všechny tyto příčiny (a spousta dalších) mají přirozeně své následky. Mezi přímé následky 

dopravních nehod patří usmrcení nebo zranění osob a hmotná škoda v přímé souvislosti 

vozidla v pohybu. Dopravní nehody mají však také nepřímé škody. Mezi tyto nepřímé 

náklady patří sociální ztráty. Dle vyhodnocení statistiky dopravních nehod publikované 

Centrem dopravního výzkumu je hodnota za usmrceného člověka při dopravní nehodě za 

rok 2015 vyčíslena na 20,790 miliónu korun. Těţké zranění osoby přijde na 5,0336 miliónů 

korun, lehké zranění na 649 800 korun a nehody pouze s hmotnou škodou na 344 900 

korun. Zatímco pomačkaná kapota nebo rozbitá světla lze opravit, těţké zranění s sebou 

zpravidla nese trvalé zdravotní omezení nebo dokonce smrt. Pro příbuzné je ztráta člena 

rodiny nevyčíslitelná. 

 

Cílem této diplomové práce byla snaha o ověření nového postupu – matematického modelu 

– pro zjišťování rizikových lokalit. Současný matematický model však vychází pouze z dat  

o nehodovosti. Na správném řešení, kde se zohledňují data z dopravních nehod, by měla 

přicházet v úvahu data nejen z dopravní nehodovosti, ale i z intenzit provozu, resp.: co 

přinese dopravní nehoda silničnímu provozu, tedy jak dlouhá zdrţení při dopravních 

nehodách vzniknou. V tom případě se ukazuje, ţe pro tento typ rizikového chování není 

rozhodující zda-li při nehodě jde o těţké zranění nebo smrtelné zranění. I v případě, ţe 

matematický model zohlední intenzity dopravy, je i tak nutné získaná data prověřit pomocí 

bezpečnostních inspekcí. 

Vytvoření vhodnějšího matematického modelu společně s jeho ověřením by mohlo být 

podnětem pro další hlubší výzkum např. jako téma pro postgraduální práci. 
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Textová část diplomové práce byla zpracována v programu Microsoft Word, tabulky a grafy 

v programu Microsoft Excel.  

 

Grafická část diplomové práce byla zpracována v programu AutoCAD 2018.  

 

Zpracování tohoto tématu probíhalo v kooperaci s Bc. Jaroslavem Kácovským, který řešil 

mezikřiţovatkové úseky. Tyto práce se vzájemně prolínají.  

 

Matematický model byl zpracován v programu SCIALB Bc. Barborou Skákalovou  

a podrobnější popis je předmětem její diplomové práce. 
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