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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá výsadbou vzrostlé zeleně podél dopravních cest s dŧrazem na 

podélné vzdálenosti mezi nimi. Popisuje výhody a zápory vysazované zeleně, které má pro 

dopravní komunikace. Zkoumány jsou úseky v České republice ve Středočeském kraji. 

Úseky se stromořadím jsou dva na komunikacích I. třídy, dva na komunikacích II. třídy a dva 

na komunikacích III. třídy. Stromy jsou pevnou překáţkou, ale zároveň významný krajinný 

prvek, proto je dŧleţité se tímto tématem zabývat. V této práci se uvádí, jak by mohly být 

sázeny stromy s hlediskem na dopravní bezpečnost. 

 

Abstract 

 

This thesis deals with the planting of greenery along the transport routes with an emphasis 

on longitudinal distances between trees. Describes the advantages and disadvantages of 

planting of greenery for roads. Examined are sections in the Czech Republic in the Central 

Region. Two sections of tree lines are on 1st class roads, two sections are on 2nd class 

roads and two sections on 3rd class roads. This topic is important because trees are a strong 

and fixed obstacle on the road but also they are an important landscape element. This thesis 

describes how trees can be set considering to traffic safety.  
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1. Úvod 

Téma diplomové práce jsou vlivy vegetace podél dopravních cest a její vlivy na hledisko 

bezpečnosti dopravy. Práce se zabývá klady a zápory doprovodné zeleně a ukazuje pohled 

do této problematiky. Jsou zmíněny některé problémy, které mají evropské země společné, a 

práce ukazuje, jak jsou tyto problémy řešeny v jiných zemích Evropy. Česká republika by se 

mohla inspirovat v osvědčených praktikách našich sousedŧ. V praktické části je popsáno 

šest úsekŧ na území středočeského kraje. Dva úseky jsou na komunikacích I. třídy, dva na 

komunikacích II. třídy a dva na úsecích III. třídy. Tyto úseky jsou zhodnocené z pohledu 

intenzity, skladby dopravního proudu a denní variace dopravy. Pro získání těchto informací 

je proveden prŧzkum, kdy se na všechny vybrané lokality instaloval radar. 

 Zjistí se skladba doprovodné zeleně, hustota zeleně a vzdálenosti stromŧ pomocí terénního 

prŧzkumu. Provede se rozbor počtu dopravních nehod se zaměřením na nehody, sráţka se 

stromem. 

Další praktickou částí je výpočet podélné vzdálenosti mezi stromy v závislosti na úhlu vyjetí. 

Výpočet slouţí k určení ideální vzdálenosti kmenŧ stromŧ, aby provoz na pozemních 

komunikacích v České republice byl bezpečnější.  

Poslední částí je výpočet pravděpodobnosti sráţky se stromem k poměru všech nehod. Tyto 

výpočty jsou zaměřeny na šest vybraných úsekŧ a jsou počítány s hodnotami zjištěnými 

z předchozích prŧzkumŧ. 

Cílem této diplomové práce je zjistit vhodnou podélnou vzdálenost mezi stromy. Rozbor a 

identifikace problémŧ na vybraných úsecích, zjištění pravděpodobnosti sráţky se stromem 

vŧči všem nehodám. Úseky jsou vybrané ve středočeském kraji.  
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2. Problematika vegetace podél dopravních 
cest 

ČR má rozlohu přibliţně 78 866 km2 a počet obyvatel v roce 2016 byl 10 553 843 lidí. Délka 

silniční sítě má dle Ředitelství silnic a dálnic 55 738 km k 1. 1. 2016. Z toho k 1. 1. 2016 bylo 

v ČR 1210 km dálnic, silnic I. třídy bylo 5 811 km, silnic II. třídy 14 587 km a silnic III. třídy 

34 130 km [18]. Nejdelší silniční síť má Středočeský kraj a po něm Jihočeský. Nejhustější síť 

silnic a dálnic na 1 km2 připadá na Středočeský kraj, následuje Pardubický 

a Královéhradecký kraj. 

Problémŧ při obnově alejí je několik. Velkým problémem je, ţe pozemky nepatří silničářŧm a  

vlastníci pozemkŧ často podél silnic stromy nechtějí. Další problém je, ţe vysázené stromy 

hynou. Je zapotřebí správná péče o vysázené stromy. Výsadbu znepříjemňuje i fakt, ţe 

stromy jsou drahé. Dále převaţuje fakt, ţe jsou nebezpečné.  

 

 Legislativa v minulosti 2.1

V České republice je dlouhý vývoj předpisŧ, co se týče zeleně podél cest. Nejdříve byly 

předpisy o kácení stromŧ z dŧvodu bezpečnosti cestujících před zloději, kteří čekali ukrytí 

v lesích podél cest. Aţ mnohem později vznikala nařízení o výsadbě podél cest. Ve 14. 

století za vlády Karla IV. dochází k rozmachu budování silnic, kde uţ se účelně stromy 

vysazovaly. Další budování silnic bylo za Marie Terezie a jejího syna Josefa II., kteří také 

nařizovali výsadbu, ale také uţ i kácení ve vzdálenosti 3,8 m od patníkŧ nebo hrany silnice. 

Povinnost starat se o tuto zeleň měl buď vlastník pozemku, kde cesta vedla nebo obec, 

okres či stát.  

Velká změna nastala s vynálezem automobilu roku 1886, byla potřeba změnit konstrukci, 

šířku vozovky, bezpečnostní a dopravní zařízení a výsadbu. Stromy byly ve velkém káceny, 

ale zákon na výsadbu stále přikazoval na krajnicích vysazovat stromy. Zákon č. 116/1927 

Sb. zřizoval státní silniční fond, který poskytoval finanční prostředky na úpravu silnic a na 

výsadbu stromŧ, převáţně ovocných. Zákon č. 147/1949 Sb. zestátnil veřejné silnice, tedy 

převzal do své správy i silniční stromy. Byla zřízena funkce sadovník, který se staral o 

veškerý vegetační doprovod silnic, v této době se sázelo všude, bez ohledu na podmínky. 

Nový přístup byl aţ v roce 1957, kdy  ČSN 73 6101 Projektování silnic zakazovala sázení 

stromŧ na krajnice, ale pouze za příkopem v nejmenší vzdálenosti 2,5 m od hrany silniční 

koruny a u silnic vyšších kategorií nedoporučovala vysazování pravidelných stromořadí. 

Zákon č. 135/1961 Sb., o provozu na pozemních komunikacích pokračoval v tradici 

padesátých let ve výsadbě ovocných stromŧ, ale tak aby nebyla ohroţena bezpečnost 
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silničního provozu. Později v novele zákona o PK č. 27/1984 byla definována pevná 

překáţka a byly v prováděcí vyhlášce č. 35/1984 vymezeny lhŧty pro odstranění stromŧ 

rostoucích ve vozovce a na krajnici silnic. Lhŧty nebyly splněny, stromy na krajnici byly 

vykáceny jen částečně a ostatní rostou na krajnici dodnes. Tyto povinnosti kácení stromŧ 

byly v rozporu s Vyhláškou Ministerstva kultury ČSR č. 142/1980 Sb., kde jsou vysvětleny 

povinnosti o ochraně stromŧ rostoucích mimo les a tento rozpor pokračoval schválením 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

 Legislativa v současnosti 2.2

Dnes vegetační doprovod podél silnic upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ve znění pozdějších předpisŧ. 

Podle těchto předpisŧ stromy rostoucí na krajnici musí být bez výjimky pokáceny, jsou 

určeny limitující vzdálenosti stromu od silnice z dŧvodu rostoucí intenzity dopravy.  

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, následných úprav a změn nám uděluje tyto 

povinnosti: 

„13.7.3 Výsadba stromŧ a keřŧ vyţaduje dodrţení těchto zásad: 

a) v místech, kde vymezení rozhledových polí a volných výšek dopravního prostoru 

nestanovuje větší odstup větví keřŧ a stromŧ od hrany koruny silnice nebo dálnice, musí být 

dodrţeny tyto minimálních příčných vzdáleností.  

aa) větví keřŧ:  

u dvoupruhových silnic s celkovou šířkou koruny 

  - menší nebo rovnou 10 m     1,0 m 

  - větší neţ 10 a menší nebo rovnou 15 m   1,5 m 

  - větší neţ 15 m     2,0 m 

  u čtyř a vícepruhové silniční komunikace s celkovou šířkou koruny  

  - menší nebo rovnou 25 m    2,5 m 

  - větší neţ 25 m     3,0 m 

je-li za hranou koruny příkop nebo rigol, mohou být větve vzrostlé keřové výsadby nejblíţe 

1,0 m od jeho vnější hrany; 

ab) kmenŧ stromŧ ve vzdálenostech podle 13.1.2.2.11 f) v případě, není-li navrţeno na 

krajnici svodidlo nebo není-li provedena neprŧjezdná keřová výsadba podle 13.7.5. Větve 

stromŧ nesmí zasahovat blíţe ke koruně silnice nebo dálnice neţ větve keřŧ podle odstavce 

aa); 

b) Větve keřŧ a stromŧ musí být vzdáleny nejméně 1,0 m od všech součástí mostních 

objektŧ, tunelŧ, opěrných zdí, záchytných a bezpečnostních zařízení apod.; tento odstup 

musí být rovněţ dodrţen na zářezových svazích od vnější temenní hrany zárubních zdí.  
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c) Keře a stromy se nesmějí vysazovat nad podzemními zařízeními v tělese silniční 

komunikace, tj. zejména nad drenáţemi, odvodňovacím potrubím, kabely apod., s ohledem 

na jejich prohlídky obnovu a údrţbu.  

d) Výsadba nových a obnova stávajících souvislých stromořadí se nedovoluje: 

 - u dálnic, rychlostních silnic, ostatních silnic I. třídy a dopravně významných silnic II. 

třídy; 

 - u ostatních silnic II. třídy a dopravně významných silnic III. třídy ve vzdálenosti 

menší neţ stanovuje odstavec 13.1.2.2.12 (Největší rozhodující vzdálenost pevné překáţky, 

kdy je nutno osadit svodidlo, se stanoví podle obrázku č. 6 v závislosti na skutečné 

vzdálenosti překáţky u od okraje zpevnění a výškové poloze překáţky vzhledem k niveletě.); 

e) odvětvené kmeny stromŧ lesního porostu v prŧjezdních úsecích lesem nesmí být: 

 - u dálnic, rychlostních silnic, ostatních silnic I. třídy a dopravně významných silnic II. 

třídy zpravidla ve vzdálenosti menší neţ 10 m od hrany koruny, v odŧvodněných případech 

je moţné vzdálenost zmenšit, pokud je vzdálenost odvětvených kmenŧ stromŧ menší neţ 

uvádí odstavec 13.1.2.2.12, osadí se svodidlo; 

 - u ostatních pozemních komunikací ve vzdálenosti menší neţ stanovuje odstavec 

13.1.2.2.12, pokud je vzdálenost odvětvených kmenŧ stromŧ menší, osadí se svodidlo; 

V prŧjezdních úsecích lesem se vegetační úpravy mezi pozemní komunikací a odvětvenými 

kmeny stromŧ navrhují podle zvláštního předpisu (TP 99, TKP 13 Vegetační úpravy) 

f) v plochách dostatečně širokých dělicích pásŧ, kam nezasahují rozhledová pole a kde tomu 

nebrání dŧvody podle bodu b) a c) je přípustná výsadba keřŧ a stromŧ keřového vzrŧstu, při 

zaručení minimálního odstupu krajních větví od okraje přilehlých zpevněných ploch ve 

vzdálenosti 1,0 m; 

g) Keřovitý porost a stromy nesmí sniţovat viditelnost svislých dopravních značek, 

signalizačních zařízení apod. 

 

13.7.5 Účelně situovaná výsadba vhodných druhŧ keřŧ, popř. stávající keřovitý porost mŧţe 

posílit nebo i převzít úlohu záchytných bezpečnostních zařízení. Její funkce spočívá 

v pruţném zadrţení nezvládnutých vozidel neprŧjezdným pásem nebo skupinou keřŧ 

v prostoru: 

a) dostatečně širokého středního nebo postranního dělicího pásu mimo rozhledové pole před 

vjetím do protisměru nebo sousedního jízdního pásu nebo před čelním nárazem do pevné 

překáţky (mostní podpěry, stoţáru apod.); 

b) za hranou koruny silnice nebo dálnice před sjetím s násypových svahŧ, vyţadujících 

osazení svodidla před čelním nárazem do pevné překáţky včetně kmenŧ silných stromŧ (viz 

13.1.2.2.11) 
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13.7.6 Při vysazování stromŧ je třeba dát přednost cílené výsadbě, plnící specifickou funkci, 

např. sníţení oslňování slunečními paprsky, ochrany proti závějím apod. 

Ovocné stromy se nevysazují podél všech dálnic, rychlostních silnic, ostatních silnic I. třídy a 

dopravně významných silnic II. třídy. Podél ostatních silnic je třeba výsadbu provádět 

s ohledem na pŧdní a klimatické poměry, vliv exhalací a jiných škodlivých vlivŧ a na zajištění 

řádného obhospodařování. Jinak se vţdy volí výsadba stromŧ funkčně účelových a 

okrasných. 

13.7.7 Při návrhu vegetačních úprav je vhodnější uvaţovat především o vhodných taxonách 

a kultivarech (např. nízko vzrostlé kultivary jehličnanu). Ty mohou pŧsobit i jako ochrana 

silnice před zavátím sněhem.“ [3] 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích z aktuálního znění 1.7.2017 píše o 

silniční vegetaci: 

„Část druhá – silniční pozemek součásti a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací 

§ 15 Silniční vegetace 

(1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích 

tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohroţovat bezpečnost uţití 

pozemní komunikace nebo neúměrně ztěţovat pouţití těchto pozemkŧ k účelŧm údrţby 

těchto komunikací nebo neúměrně ztěţovat obhospodařování sousedních pozemkŧ. 

(2) Na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní nebo na návrh silničního 

správního úřadu nebo po projednání s ním je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice a 

místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy3) kácet dřeviny na silničních 

pozemcích.“ [12] 

 

„3) § 8 odst. 2 a 4, § 46 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisŧ: 

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - § 8 Povolení ke kácení dřevin 

(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno 

jinak. Povolení lze vydat ze závaţných dŧvodŧ po vyhodnocení funkčního a estetického 

významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích mŧţe orgán ochrany 

přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem6). 

(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z dŧvodŧ pěstebních, to je za účelem obnovy 

porostŧ nebo při provádění výchovné probírky porostŧ, při údrţbě břehových porostŧ 

prováděné při správě vodních tokŧ, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení 

elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k 

odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti ţelezniční dráhy nebo zajištění 

plynulé a bezpečné dráţní dopravy na této dráze6b) a z dŧvodŧ zdravotních, není-li v tomto 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13#f1733253
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1414750
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1414753
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zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto dŧvodŧ musí být oznámeno písemně nejméně 15 

dnŧ předem orgánu ochrany přírody, který je mŧţe pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud 

odporuje poţadavkŧm na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění 

provozuschopnosti ţelezniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné dráţní dopravy na 

této dráze tak mŧţe učinit jen na základě závazného stanoviska dráţního správního úřadu. 

(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou 

charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo ţivotního 

prostředí obecně závazným právním předpisem. 

(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohroţen 

ţivot či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede 

kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnŧ od provedení kácení. 

(5) Ministerstvo ţivotního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené 

zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s poţadavky na jejich ochranu, náleţitosti ţádosti o 

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náleţitosti oznámení o kácení dřevin a období, 

ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí. 

6b) Například § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonŧ (vodní zákon), § 24 odst. 3 písm. g), § 25 odst. 4 písm. h), § 58 odst. 1 písm. f) a § 

59 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonŧ (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisŧ.“ [13] 

 

 Klady a zápory vegetace podél cest 2.3

Vegetace podél cest má několik kladŧ. Jeden z nich je, ţe je krajinotvorným prvkem. Alej 

dotváří krajinu. Zajišťuje příjemný vzhled pomocí rozkvetlých stromŧ nebo podzimním 

vybarvením. Tím řidičŧm oţivuje a zpříjemňuje jinak nudnou cestu. Alej podél dopravní cesty 

je útočištěm pro ţivočichy, kdy ve volném prostoru by mnoho ţivočichŧ nepřeţilo a ve 

stromořadích nachází své útočiště. Ve stromech bydlí mnoho druhŧ hmyzu, ptactva i 

drobných obratlovcŧ a slouţí i při migraci ţivočichŧ. Kromě toho také stromy pohlcují prach a 

další škodliviny jako oxid uhličitý. Strom je přirozený filtr, který potřebujeme. Listnaté stromy 

jsou schopny zachytit 27 % prachu a jehličnaté dokonce 38 %[5]. Kromě toho, ţe částečně 

absorbují negativní vlivy dopravy, tak také vytvářejí kyslík. Stromy chrání jak chodce, cyklisty 

tak i řidiče před oslněním. Jejich stín je pro cestovatele na silnicích příjemnější a zároveň 

stromy sniţují celkovou teplotu ve svém okolí. Stromy zlepšují mikroklima. Teplota ve stínu 

zpŧsobeném stromy je prŧměrně o 0,9°C niţší neţ teplota na slunci a o 1,4°C niţší neţ 

teplota okolního vzduchu.[7] Alej usnadňuje řidiči orientaci, protoţe stromy mohou být brány 

jako orientační body, protoţe za tmy nebo mlhy a deště to mohou být jediná viditelná místa. 
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Znázorňují prŧběh cesty a uţivatelé dopravních cest mají díky nim optické vedení, jak 

směrové tak výškové. Alej sniţuje boční vítr a omezuje víření prachu z polí a sniţuje riziko 

tvoření sněhových jazykŧ. Keře mŧţou mít vliv jako zásněţky. Stromy pomáhají stabilizovat 

zemní těleso komunikace proti erozi. Propojením vrchních vrstev konstrukce zemního tělesa 

se spodními podkladními vrstvami zabezpečují proti sesouvání svahŧ. Zajišťují odvodnění 

zamokřené pŧdy. K tomu se vyuţívají dřeviny s vysokou transpirační schopností, coţ jsou 

například některé druhy olší nebo bříz. Při vhodné výsadbě, tím je myšleno převáţně keře, je 

moţnost zbrzdění či dokonce zachycení vozidla v kritické situaci.  

 

Záporŧ vegetace podél cest je několik. Největší problém je z hlediska bezpečnosti. Stromy 

podél dopravních staveb mŧţou znamenat několik problémŧ. Nejčastějším bývá nesplnění 

nárokŧ na provozní bezpečnost, kdy dochází k odlomení částí větví nebo rovnou celé koruny 

stromu. Tyto odlomené části pak mohou poškodit projíţdějící vozidla nebo poranit člověka. 

Často se to stává starším stromŧm, které nejsou uţ schopny vzdorovat silným větrŧm. Další 

problém bývá, pokud je strom blízko vozovky, mŧţe vozovku narušit svými kořeny. Pak 

vozovka popraská, nadzvedává se nebo naopak se propadá. Další problém mŧţe být 

z produkce stromŧ. Mŧţe se jednat o pyl nebo opad plodŧ a listŧ. Pyl zvyšuje prašnost 

prostředí, listy a plody znečišťují okolí. Mokré listí na vozovce změní adhezní podmínky 

vozidla. Stromy podél silnic jsou nebezpečná překáţka. Následky sráţky se stromem jsou 

většinou katastrofální. Stromy často dorostou do takových rozměrŧ, které nebyly 

předpokládány, a proto se mŧţe snadno stát, ţe zakryjí značky, výhled na křiţovatkách, do 

obloukŧ nebo jiná vozidla. Tím zamezují řidičŧm dát přednost nebo zjistit situaci za 

obloukem. To je dŧsledek zanedbání údrţby.  Zvěř je většinou zmatená při pohybu před 

automobilem a její pohyb nelze předvídat. Kdyţ zvěř přebíhá přes silnici na volném 

prostranství, máme moţnost jí včas zaregistrovat, ale kdyţ vyběhne zpoza stromu, většinou 

uţ není čas na zareagování. Střídání ostrého slunečního světla a stínu pod stromy na 

silnicích za slunečného dne komplikují řidiči snadnou viditelnost a komplikují cestu. Nejen při 

střídání ostrého světla se stínem, ale zejména za šera se stává, ţe chodci a cyklisti jsou hŧře 

spatřitelní, zvlášť mezi stromy. Na začátku deště nebo po dešti se střídá suchý a mokrý 

povrch vozovky. To samé je i v zimě, kdy se střídá suchý povrch s namrzlým. Tím se mění 

podmínky pro brzdění a řidič to nemusí očekávat.  
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3. Rozbor dopravních nehod způsobených 
srážkou s pevnou překážkou se zřetelem na 
doprovodnou zeleň 

Stromy podél komunikací ovlivňují řidiče tím, ţe brání v rozhledu na potřebnou vzdálenost 

nebo kryjí jinou překáţku. Hlavní příčinou střetu s pevnou překáţkou, jsou stromy v blízkosti 

komunikací ve velkém mnoţství, jsou u komunikace stále, ne jako přechodné překáţky. 

Následující tabulka ukazuje, ţe v prŧměru dojde ke smrtelnému zranění (kdyţ se odečtou 

nehody s nárazem na stromy a jejich následky) při kaţdé 192. nehodě, Při nehodách, které 

skončí nárazem na strom, dojde ke smrtelnému zranění při kaţdé 24. nehodě (tj. 8x častěji). 

V tabulce č.1 je uvedeno, ţe v ČR dochází v prŧměru k 375 nehodám denně a 11 nárazŧm 

do stromŧ denně. Z tabulky jasně vyplývá, ţe situace se zlepšuje, protoţe je méně 

usmrcených neţ dříve. V roce 1993 bylo nárazem do stromu usmrceno 195 lidí, coţ je 1/7 

z celkového počtu usmrcených. V roce 2016 bylo usmrceno 75 lidí nárazem do stromu, coţ 

je také zhruba 1/7 z celkového počtu usmrcených na PK. Takţe poměr všech nehod ke 

sráţkám do stromu je stejný. Dále je dŧleţité zmínit, ţe nebyla a nejsou prováděna ţádná 

systémová opatření k omezení tohoto typu nehod. 

 

Tabulka 1: Přehled nehod a usmrcených osob [6] 

Rok  Celkový 

počet DN na 

všech PK 

Celkový 

počet 

usmrcených 

na všech PK 

Celkový 

počet DN -  

náraz do 

stromu 

Celkový počet 

usmrc. - náraz 

do stromu 

1993 152 157 1 355 5383 195 

1994 156 242 1 473 4 962 205 

1995 175 520 1 384 4 999 182 

1996 201 679 1 386 5 385 193 

1997 198 431 1 411 5 081 199 

1998 210 138 1 204 5 313 176 

1999 225 690 1 322 5 509 218 

2000 211 516 1 336 5 308 199 

2001 185 664 1 219 5 628 176 

2002 190 718 1 314 5 333 205 

2003 195 851 1 319 5 950 222 

 

Rok  Celkový Celkový Celkový Celkový počet 
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počet DN na 

všech PK 

počet 

usmrcených 

na všech PK 

počet DN -  

náraz do 

stromu 

usmrc. - náraz 

do stromu 

2004 196 484 1 214 5 677 187 

2005 199 262 1 127 5 509 175 

2006 187 965 956 4 838 149 

2007 182 736 1 123 4 830 199 

2008 160 376 992 4 353 177 

2009 74 815 832 3 005 132 

2010 75 522 753 2 465 115 

2011 75 522 773 2 668 105 

2012 81 404 681 2 834 113 

2013 84 398 583 2 610 86 

2014 85 859 629 2 469 112 

2015 93 067 545 2 596 102 

2016 98 864 545 2 697 75 

Pozn.: Od 1.1.2009 evidovány nehody s hm. škodou nad 100 000 Kč 

Pozn.: údaje pro celou ČR 

 

Z tabulky 2 je moţné vyčíst, ţe počet nehod sráţky se stromem se za posledních 23 let sníţil 

na polovinu. Počet usmrcených v dŧsledku nárazu do stromu se také sníţil zhruba na 

polovinu, těţká zranění se sníţila na třetinu a lehká zranění se sníţila na 2/3 z pŧvodního 

počtu. Z toho vyplývá, ţe se stav zlepšuje. 

 

Obrázek 1: Graf - Srážka se stromem [autor] 
 

Tabulka 2: Srážka s pevnou překážkou – stromem [6] 
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Rok DN U TZ LZ 

1993 5 538 195 638 2 214 

1994 4 962 205 670 2 312 

1995 4 999 182 713 2 421 

1996 5 385 193 737 2 316 

1997 5 081 199 728 2 257 

1998 5 313 176 742 2 275 

1999 5 509 218 722 2 293 

2000 5 308 199 631 2 146 

2001 5 628 176 702 2 316 

2002 5 333 205 592 2 194 

2003 5 950 222 674 2 438 

2004 5 677 187 568 2 331 

2005 5 509 175 530 2 162 

2006 4 838 149 409 2 001 

2007 4 830 199 432 1 989 

2008 4 353 177 447 2 043 

2009 3 005 132 378 1 768 

2010 2 465 115 269 1 375 

2011 2 668 105 326 1 611 

2012 2 834 113 332 1 645 

2013 2 610 86 249 1 523 

2014 2 469 112 241 1 443 

2015 2 596 102 223 1 561 

2016 2 697 75 218 1 670 

Pozn.: kde DN – dopravní nehoda 

        U – usmrcení 

        TZ – těţké zranění 

        LZ – lehké zranění 

 

Nejčastěji dochází k nehodám po chybě některého z účastníkŧ provozu nebo vlivem 

místních podmínek. K nárazu do stromu dochází často během reakční doby řidiče a 

z dŧvodu, ţe auto vyjíţdí šikmo mimo vozovku a vzdálenost ke kmenu je velmi krátká. 

 



 

 
 

Tabulka 3: Nehody - srážka se stromem podle krajů [6] 
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2010 64 573 253 156 208 117 132 224 131 72 145 153 154 83 

2011 78 572 258 166 211 147 153 255 152 72 170 192 152 90 

2012 69 621 279 184 226 179 193 220 146 81 224 176 161 75 

2013 55 583 246 154 218 146 180 214 136 105 181 167 139 86 

2014 56 559 240 152 239 133 198 170 110 101 166 144 114 87 

2015 57 565 232 162 234 131 171 213 149 105 174 178 149 76 

P
o

č
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m
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h

 2010 0 18 16 12 7 4 9 4 9 3 13 10 5 5 

2011 2 21 16 8 8 11 14 4 3 1 4 8 2 3 

2012 0 30 21 3 8 8 5 3 5 4 10 6 9 1 

2013 0 14 7 11 8 4 9 8 5 4 3 10 2 1 

2014 1 20 14 8 19 6 9 5 2 3 10 4 5 6 

2015 2 14 19 6 8 4 4 8 12 3 12 4 4 2 

Zdroj: www.policie.cz 
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Usmrcení při nehodě-náraz do stromu 

 

 

Obrázek 2: Graf - usmrcení při nehodě náraz do stromu [6] 
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Tabulka 4: Silniční síť podle krajů [18] 

Území délka silnic 

celkem (km) z toho dálnice (km) na 1 km2 (m) 

Česká republika 55737,5 1210,2 706,7 

Praha 84,5 44,4 170,3 

Středočeský 9635,4 346,3 881,7 

Jihočeský 6145,9 47,4 611,0 

Plzeňský 5132,8 109,2 671,1 

Karlovarský 2048,8 37,5 618,9 

Ústecký 4215,2 78,3 789,6 

Liberecký 2422,3 4,6 765,7 

Královéhradecký 3759,2 16,8 789,9 

Pardubický 3597,9 13,0 796,2 

Vysočina 5073,7 92,5 746,6 

Jihomoravský 4450,3 160,3 619,1 

Olomoucký 3569,1 126,7 677,1 

Zlínský 2141,4 33,1 540,4 

Moravskoslezský 3461,0 100,2 637,3 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR k 1.1.2016 

 

 

Obrázek 3: Graf - % usmrcení při nehodách podle krajů [autor] 
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Nejvíce kilometrŧ silnic a dálnic je ve Středočeském kraji pak následuje Jihočeský a 

Plzeňský kraj. Na obrázku č. 4 je graf, kde je v % kolik usmrcených je z celkového počtu 

nehod – sráţka s pevnou překáţkou – stromem. Tyto procenta jsou pro rok 2015 a vychází 

z tabulky č. 3. Na obrázku č. 5 je graf, kde je počet nehod se stromem na km silnic. Vyplývá 

z toho, ţe nejvíce usmrcených osob vŧči počtu nehod – sráţka se stromem – je 

v Jihočeském kraji a Olomouckém kraji. Nejvíce nehod – sráţka se stromem – je ve 

Středočeském kraji, ale je zde méně usmrcení neţ v Jihočeském kraji. Z obrázku č. 5 

vyplývá, ţe v Praze je na kaţdý 1,5 km jedna nehoda (střet se stromem) naopak 

v Plzeňském kraji je nehoda (střet se stromem) na kaţdých 32 km. 

 

 

Obrázek 4: Graf - nehoda na počet km [autor] 
 

Při přestavbách pozemních komunikací jsou zákroky do stávající zeleně moţné jen po 

posouzení stavebně technických variant úprav PK ve vztahu k zeleni (rozšíření, přeloţení 

části trasy PK na tu stranu, kde bude menší rozsah zemních prací a kde bude menší potřeba 

likvidace porostŧ) nebo posouzení moţností zlepšení podmínek bezpečnosti dopravy na PK 

přednostní odstraněním stromŧ na té části, kde mohou být ohroţující. Například ty, v jejichţ 

stínu se mŧţe tvořit námraza, jejichţ kmeny pŧsobí nepříjemné a únavné střídání světla a 

stínu v úzkých pásech, nebo jejichţ větve mohou po větru padat do vozovky. Mohou se 

kácet všechny stromy, které mají menší odstup od hrany koruny silnice, neţ stanoví ČSN 

736101. 
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Tabulka 5: Porovnání vysázených a vykácených stromů [2] 

Zdroj: arnika.org (rok2003-2014) 

 

Ve Středních Čechách se před několika lety masivně kácely stromy podél silnic, protoţe 

silničáři se shodli, ţe jsou nebezpečné pro řidiče. Zmizelo mnoho i staletých alejí, které řidiči 

na svých cestách znali.  

V poslední době se začali vysazovat nové aleje, zejména u vesnických silnic ve středních 

Čechách. Mladé stromy uţ nejsou pro řidiče rizikem? O tom, zda jsou kmeny u silnic pro 

řidiče rizikem, nebo naoak bezpečností výhodou, se vedou spory mezi policisty, silničáři a 

ekology stále. Pavel Čihák, šéf středočeské Správy a údrţby silnic uvedl, ţe nově vysázené 

stromy se sází minimálně 2,5 m od silnice a nebezpečím jsou staré stromy, kterým hrozí 

pád. Podle výzkumŧ se, ale ukázalo, ţe auta, která vyjedou z vozovky, se zastaví do 10 m. 

V takové vzdálenosti by měly být stromy sázeny. 

Kraj Vykáceno Vysázeno 

Moravskoslezský 6114 6447 

Středočeský 32922 34385 

Pardubický 15353 14839 

Jihomoravský 16875 16173 

Vysočina 12578 10309 

Ústecký 6266 4237 

Zlínský 13122 6711 

Olomoucký 9772 4859 

Jihočeský 26418 8067 

Plzeňský 21349 3247 

Karlovarský 9590 1178 

Královéhradecký 9905 761 

Liberecký 2985 225 

Celkem 183 249 111 438 
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Obrázek 5: Kácení stromů podél cest [2] 
 

Počet stromŧ podél komunikací je ve Středočeském kraji 31 380, v Pardubickém 14 004, 

Plzeňském 10 197, Libereckém 9 584, Královéhradeckým 17 272 a v kraji Vysočina 13 565 

stromŧ. Na obrázku č. 6 je graf porovnání počtu stromŧ na km silnic podle krajŧ.  

 

 

Obrázek 6: Graf - počet stromů na km silnic [autor] 
 

Podle předchozích tabulek a grafŧ vychází, ţe ve Středočeském kraji je nejhustší dopravní 

síť, je zde nejvíce stromŧ podél komunikací a největší počet dopravních nehod sráţek se 

stromem. Z porovnání těchto hodnot vychází, ţe Středočeský kraj je čtvrtý kraj s nejmenším 

počtem nehod sráţka se stromem na jeden km silnic. Méně sráţek se stromem je jen 

v krajích Praha, Moravskoslezkém a Libereckém. Porovnání počtu stromŧ ke km silnic je ve 

Středočeském kraji s 3,26 stromŧ na jeden km silnic.   
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4. Použité metody průzkumů a měření 

V této kapitole jsou popsány prŧzkumy, které byly provedeny ve vybraných lokalitách a 

zpŧsoby výpočtŧ, které jsou v dalších kapitolách spočítány pro jednotlivé úseky. 

 Měření radarem 4.1

První prŧzkum probíhal pomocí radaru za účelem získání počtu silničních vozidel, které 

projedou vybraným prŧřezem pozemní komunikace. Rozsah a provedení dopravního 

prŧzkumu jsou v souladu s TP 189 Technické podmínky MDČR Stanovení intenzit dopravy 

na pozemních komunikacích. 

Měření proběhlo od pondělí 30. 10. 2017 do pátku 3. 11. 2017, v tomto týdnu nenastala 

ţádná významná událost ovlivňující intenzitu dopravy. Podmínky pro dopravní prŧzkum byly 

srovnatelné s měsícem říjen (občasný déšť, teplota vzduchu cca 8°C). Návrh rozmístění 

strategických detektorŧ vychází z místa vybrané lokality a potřeby upevnění detektoru na 

dopravní značku. Pro účel této práce byly pouţity dva mobilní radary. Dva radary Sierzega 

SR4 zapŧjčené od ČVUT Fakulty dopravní. Prvním se měřilo od pondělí 30. 10. aţ do pátku 

3.11. a byly jím změřeny čtyři lokality. Druhým se měřilo od středy 1. 11. do pátku 3. 11. a 

byly jím změřeny dvě lokality.  

Mikrovlnné zařízení slouţí ke sběru dat na rovných úsecích a na křiţovatkách. Kaţdé vozidlo 

na základě Dooplerova principu je zaznamenáno do paměti přístroje. Napájení je přes 6 V 

baterii. Data se přenášejí pomocí spojení přes Bluetooth a aplikace instalované do telefonu 

(S-terminal). Radar se umísťuje pomocí oboustranného svorníku vytvarovaného podle 

prŧměru sloupku dopravní značky. Pro opravu chyb vzniklé měřením byla pouţita metoda 

Ignorování vzorku. 

Záměrem bylo získat informace o dopravním proudu na vybraných úsecích. 

Skladba dopravního proudu byla zpracována do následujících kategorií: 

 M (jednostopá vozidla) 

 OA (osobní automobil). 

 LA a TA (lehký a těţký automobil) 

Dále byla vypočtena intenzita, denní variace a prŧměrná rychlost vozidel na vybraných 

úsecích. 
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Obrázek 7: Radar[23]    Obrázek 8 Připevnění radaru[23] 
 

 Měření odstupů stromů a skladby zeleně 4.2

Druhé měření bylo provedeno pomocí svinovacího metru a fotoaparátu, kdy se měřily 

odstupy stromŧ od hrany komunikace a podélné odstupy. Fotografoval se úsek a zjišťovala 

se skladba zeleně, která je na vybraných úsecích vysázena. 

 

 Rozbor dopravních nehod 4.3

Pomocí jednotné vektorové mapy se zjišťoval počet nehod na vybraných úsecích. Zjišťovaly 

se dopravní nehody – sráţka s pevnou překáţkou – stromem. Počet usmrcených a 

zraněných na úsecích z dŧvodu nárazu do stromu. Vyznačování dopravních nehod do mapy. 

 

 Výpočet podélných vzdáleností 4.4

Nejčastější příčiny vyjetí vozidel mimo komunikaci jsou chybný odhad vývoje dopravní 

situace a předjíţdění, vyhýbání. Dalšími častými dŧvody je sníţení pozornosti (únava, usnutí, 

alkohol) potom nerovnost vozovky nebo kluzkost povrchu vozovky (aquaplaning), technická 

závada (selhání brzd) a vysoká rychlost. Největší úhel je 29° a je nejpravděpodobnější pokud 

řidič strhne volant při snaze nevyjetí z vozovky, ale tento pokus většinou skončí přejetím do 

protisměru a vyjetím z vozovky na druhé straně. Úhel směru výjezdu vozidla se zvětšuje 

pouze v prŧjezdu prvních dvou jízdních pruhŧ a při prŧjezdu přes další jízdní pruhy uţ se 

nezvětšuje. 80 % vozidel opouští vozovku pod úhlem menším neţ 20°. K výjezdu pod malým 

úhlem, coţ znamená do 6°, dochází při usnutí, vyhýbání se protijedoucímu vozidlu na 

silnicích niţších tříd nebo při prŧjezdu směrového oblouku s nezvládnutím řízení kvŧli 
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zvýšené rychlosti. K vyjetí pod velkým úhlem, myšlen úhel větší neţ 30°, dochází jen na 

úrovňových křiţovatkách, nejčastěji ve tvaru T nebo Y. 

 

Pravděpodobnost nárazu do pevné překáţky podél komunikace stoupá s rychlostí. Nejčastěji 

k ní dochází ve směrových obloucích nebo při malé vzdálenosti překáţky od okrajem 

vozovky.  

Výzkum z USA ukázal, ţe 80 % aţ 85 % vybočujících vozidel se dostává do boční 

vzdálenosti menší neţ 10 m, pokud uţ předtím nenarazí na ţádnou překáţku. Rychlost za 

touto hranicí bývá výrazně sníţena a ne kaţdé vozidlo tam narazí na pevnou překáţku. Asi 

70 % vozidel vybočených z vozovky ujede podélnou dráhu kratší neţ 100 m, pokud nenarazí 

na ţádnou překáţku. Dokázali, ţe 80 % vozidel opouští vozovku pod úhlem menším neţ 20°. 

 

Tabulka 6: Boční výchylky [11] 

Rychlost [km/h] Dráha [m] projetá za 2 s Boční výchylka [m] za 2 s 

při změně směru 2° 

50 28 1,0 

90 50 1,75 

130 72 2,5 

 

Je zde počítáno s šířkou vozidla 2 m, ale většinou se stává, ţe auto během vybočení ze  

silnice otáčí aţ na délku vozidla viz obrázek 10. 

 

 

Obrázek 9: smyk a vyjetí z vozovky [9] 

 

Ve většině případŧ nehod sráţka s pevnou překáţkou se stává, ţe kdyţ automobil opouští 

silniční korunu, uţ není řiditelný. Jeho podélná osa bývá ve smyku pootočena vŧči 

okamţitému směru pohybu těţiště. Z toho vyplývá, ţe řidič nemŧţe korigovat prŧběh dráhy, 

aby se trefil mezi dva kmeny stromŧ. Koridor havarijního pohybu je tedy ve většině případŧ  

věcí náhody. 
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Obrázek 10: Výpočet [autor] 

Tabulka 7: Vzdálenost mezi stromy [autor] 

Úhel vyjetí (°) Vzdál. mezi 1,2 stromy (m) 

1 116,58 

5 24,86 

10 13,34 

15 9,46 

20 7,49 

25 6,29 

30 5,46 

 

 

A = hranice vozovky 

B = vzdálenost stromu od vozovky (počítáno 

s 2m) 

C = dráha, kterou ujede vozidlo 

α = úhel vyjetí vozidla 

šířka vozidla 2 m 

 

A = C * cos α 

B = C * sin α 

C = B / sin α 

 

C = √    

A = √    

 

C = 2 / sin(1°) = 114,29 m 

C = 2 / sin(5°) = 22,94 m 

C = 2 / sin(10°) = 11,52 m 

C = 2 / sin(15°) = 7,73 m 

C = 2 / sin(20°) = 5,85 m 

C = 2 / sin(25°) = 4,73 m 

C = 2 / sin(30°) = 4,00 m 

 

A = √         = 10,60 m 

A = √        = 4,58 m 

A = √        = 3,09 m 

A = √       = 2,39 m 

A = √       = 1,96 m 

A = √       = 1,65 m 

A = √    = 1,41 m 
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 Výpočet odhadu diskrétního modelu 4.5

Druhý výpočet byl výpočet pomocí odhadu diskrétního modelu, kde se počítala 

pravděpodobnost nárazu do stromu. Byly stanoveny parametry, na základě kterých byl 

výpočet počítán. Závislé parametry byly druhy nehody, podélné vzdálenosti stromŧ a čas 

nehody. 

Diskrétní model popisuje systém, v němţ jsou všechny veličiny disktrétní, coţ jsou veličiny 

s konečným počtem hodnot. Model je reprezentován tabulkou pravděpodobností. 

Tabulka 1: Diskrétní model ve formě tabulky  

𝑓(𝑦𝑡|𝑢𝑡,𝑦𝑡−1,𝜃) [𝑢t,𝑦𝑡−1]  𝑦𝑡=1  𝑦𝑡=2  

[1,1]  𝜃1|11  𝜃2|11  

[1,2]  𝜃1|12  𝜃2|12  

[2,1]  𝜃1|21  𝜃2|21  

[2,2]  𝜃1|22  𝜃2|22  

 

Jednotlivé parametry 𝜽𝒊|𝒋𝒌 jsou pravděpodobnosti výstupu při dané vstupní konfiguraci 

V našem případě budou jako vstupní parametry brány podélné vzdálenosti jednotlivých 

kmenŧ stromŧ v daném úseku a čas nehody. Podélné vzdálenosti jsou diskretizovány do tří 

intervalŧ: (0, 10) 

  <10, 20) 

  <20, ∞) tyto hodnoty jsou v metrech a jsou přepsány do hodnot 1, 2 a 3. 

Čas nehody je rozdělen na noc a den, kdy noci je přidělena hodnota 1 a dnu 0. 

Nehoda se stromem je zaznamenávána jako 1 a ostatní nehody jako 0. [20] 

 

 Výpočet poměru šancí pomocí metody odds ratio 4.6

Metoda Odds ratio je výpočet poměru šancí, která se pouţívá ve studii případŧ a kontrol, kde 

nemŧţeme pouţít relativní riziko, ale mŧţeme zde kvantifikovat pravděpodobnost expozice 

případŧ a pravděpodobnost expozice kontrol. 

Výpočet:   

 ,  

kde P je počet daných případŧ a z toho odds ratio je vypočteno:  

   

nebo vzorcem odvozených z klasické čtyřpolní tabulky:     

OR = (a/b)/(c/d) = (a*d)/(b*c),  

která je pouţita k výpočtŧm ve vybraných úsecích.  
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Vyhodnocení  

 OR = 1 – ţádná souvislost mezi nehodou se stromem k ostatním nehodám 

 OR > 1 – pravděpodobnost nehody se stromem je niţší u kontrolované skupiny 

 OR < 1 – pravděpodobnost nehody se stromem je niţší u řešeného úseku 

přičemţ standardní chyba poměru pravděpodobnosti logu je 

 

a 95% interval spolehlivosti 

 

Tabulka 2: Vysvětlení výpočtu ve statistickém programu 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 
 

Počet v kontrolované skupině 
 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 
 

Počet v kontrolované skupině 
 

 

Případy s pozitivním výsledkem jsou nehody se stromem a případy s negativním výsledkem 

jsou ostatní nehody. Exponovaná skupina je řešený úsek a kontrolovaná skupina je jiný 

zvolený úsek. Ve třetím sloupci jsou počty nehod. [21] 

 

 Výpočet brzdné dráhy 4.7

Výpočet brzdné dráhy vychází z kinetické energie jedoucího vozidla a práce při brţdění 

vozidla. Tyto dva vzorce jsou:  

     

po dosazení vypadá výpočet:  

      

Reakční dobu uvaţujeme 1,2 s a z toho je vypočtena reakční dráha (v*1,2). Reakční dráha je 

dráha, kterou řidič ujede od okamţiku, kdy zjistí kritickou situaci, zpracuje ji a začne brzdit. 

Tato dráha je ujeta nezměněnou rychlostí. Brzdná dráha je dráha, která je ujeta od začátku 

brţdění do zastavení vozidla. Tato dráha je ovlivněna mnoha faktory jako je hmotnost 
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vozidla, kvalita vozovky nebo počasím. Adheze je přilnavost materiálŧ. Součinitel adheze µ 

je vypsán pro rŧzné povrchy v následující tabulce.  

 

Tabulka 6: Součinitel adheze podle povrchů [22] 

Povrch vozovky Součinitel adheze 

beton 
suchý 0,8-1,0 

mokrý 0,5-0,8 

asfalt 
suchý 0,6-0,9 

mokrý 0,3-0,8 

dlažba 
suchá 0,6-0,9 

mokrá 0,3-0,5 

makadam 
suchý 0,6-0,8 

mokrý 0,3-0,5 

polní cesta 
suchá 0,4-0,6 

mokrá 0,3-0,4 

tráva 
suchá 0,4-0,6 

mokrá 0,2-0,5 

hluboký písek, sníh  0,2-0,4 

náledí 

0°C 0,05-0,10 

-10°C 0,08-0,15 

-20°C 0,15-0,20 

 

brzdná dráha = (90/3,6)2/(2*9,81*0,8) = 39,8 m, reakční dráha při 90km/h = 30 m 

dráha zastavení = 69,8 m 

 

brzdná dráha = (100/3,6)2/(2*9,81*0,8) = 49,16 m, reakční dráha při 100 km/h = 33,36 m 

dráha zastavení = 82,52 m 

 

brzdná dráha = (110/3,6)2/(2*9,81*0,8) = 59,48 m, reakční dráha při 110 km/h = 36,67 m 

dráha zastavení = 96,15 m 

 

brzdná dráha = (120/3,6)2/(2*9,81*0,8) = 70,79 m, reakční dráha při 120 km/h = 40,00 m 

dráha zastavení = 110,79 m 

 

brzdná dráha = (130/3,6)2/(2*9,81*0,8) = 83,08 m, reakční dráha při 130 km/h = 43,33 m 

dráha zastavení = 126,41 m 
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5. Výběr úseků pro zhodnocení 

V této kapitole je řešeno šest úsekŧ, které byly vybrány ve Středočeském kraji. Středočeský 

kraj byl vybrán z dŧvodu největšího počtu alejí podél komunikací a největšího počtu nehod 

sráţek se stromem. V tabulce č. 3 je moţné vidět, ţe Středočeský kraj převyšuje všechny 

ostatní kraje v počtu sráţek se stromem. V tabulce č. 4 je popsána silniční síť, kde 

Středočeský kraj také převyšuje ostatní kraje. Údaje o nehodách jen pro Středočeský kraj 

jsou v tabulce č. 7. Na obrázku č. 12 jsou v mapě vyznačené vybrané úseky. 

 

Tabulka 7: Středočeský kraj [17] 

Rok Celkem dopravních nehod Usmrcení Srážka se stromem Usmrcení 

2010 9870 106 573 18 

2011 9 889 97 572 21 

2012 10 595 110 621 30 

2013 11 266 88 583 14 

2014 11 604 116 559 20 

2015 12 463 102 565 14 

 

Tabulka 8: Středočeský kraj [2] 

  období počet 

Počet pokácených stromŧ 2015 467 

Počet vysázených stromŧ 2015 523 

 

 

Obrázek 11: Vyznačení zvolených úseků [autor] 
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 Řešený úsek č. 1 5.1

Pro účely diplomové práce byl vybrán úsek silnice I/16, která spojuje Řevničov s hraničním 

přechodem Královec. Jedná se o přechod z České republiky do Polska. Celá silnice je 

dlouhá zhruba 190 km, ale vybraný úsek pro hodnocení má délku 6 km. Tento vybraný úsek 

je mezi obcí Řevničov a obcí Mšec, kde je kolem silnice alej. Vyznačení tohoto úseku je na 

obrázku 12 a s větší podrobností na obrázku 13. Obec Řevničov se nachází ve 

středočeském kraji asi 10 km severovýchodně od Rakovníka. Obyvatel zde ţije 1378 podle 

sčítání k 1. 1. 2017. Obec Mšec se nachází zhruba 14 km západně od Slaného. Ţije zde 

zhruba 865 obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silnice I/16 na tomto vybraném úseku má intenzitu 2 458 vozidel za den podle sčítání k roku 

2016, podrobnější informace k intenzitám je v tabulce 8. Na tomto úseku bylo od 1. 1. 2016 

do 31. 6. 2017 55 dopravních nehod. Z toho se stromem bylo 18 nehod, coţ je méně neţ 

polovina z celkového počtu nehod. Tři nehody měly za následek smrt člověka a jedna 

z těchto nehod je připomínána dodnes. Tento strom byl pokácen a na místě je kříţek, který 

tuto tragédii připomíná. Další rozdělení všech nehod na úseku se nachází v tabulce 9.  

Celý úsek je doprovázen alejí, která je blízko komunikace a nesplňuje předepsané 

vzdálenosti. Na části úseku je i nově vysázená alej, která je ve vzdálenosti podle normy a na 

druhé straně je stará alej ve špatné vzdálenosti. Nová alej se starou je na fotografii 16. 

Silnice I/16 úsek Řevničov-Mšec je v blízkosti dvou EVL. Jedna se nazývá Kalivody a druhá 

Kalivodské bučiny. 

Obrázek 12: Úsek Řevničov-Mšec v mapě [15] 
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5.1.1 Měření radarem 

Umístění radaru vyplývalo z výskytu dopravní značky a přístupného místa. Zároveň získání 

dat z rovného a přehledného úseku. Radar byl umístěn 31. 10. 2017 v 18:30 h. Měřil do 1. 

11. 2017 do 18:30 h. Mezi obcí Řevničov a Mšec bylo naměřeno 2196 vozidel v obou 

směrech. Kvŧli nepřesnosti radaru byla pouţitá filtrace dat, odstranily se hodnoty, kdy odstup 

vozidel byl menší neţ 2 s, rychlost vozidel byla menší neţ 30 km/h a délka osobních 

automobilŧ byla menší neţ 2 m. Variace dopravy byla zaznamenávaná v běţný pracovní 

den. Z grafu je zřejmé, ţe ranní špička je kolem 10 h a odpolední je mezi 15 a 16 hodinou. 

Počet vozidel, která projela příčným řezem pozemní komunikace za 24 hodin, byl 1926. 

Intenzita dopravy v ranní špičce byla 169 vozidel a v odpolední 215 vozidel.  

Z provedeného měření vyplývá, ţe doprava se od sčítání z roku 2016 na daném úseku 

nezměnila. Maximální rychlost se zde pohybuje do 100 km/h. V prŧměru se zde jezdí 60 

km/h. 

 

 

Obrázek 13: Vyznačení úseku Řevničov-Mšec [15] 
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Obrázek 14: Graf denní variace dopravy [autor] 
 

 

Tabulka 9: Intenzity dopravy na komunikaci I/16 [16] 

Druh vozidla [voz/24hod] 

TV (Těžká motorová vozidla) 505 

O (Osobní a dodávková vozidla) 1 916 

M (Jednostopá motorová vozidla) 37 

Celkem 2 458 

            poznámka: sčítání dopravy k roku 2016 

 

 

Obrázek 15: Graf skladby dopravního proudu [autor] 
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5.1.2 Měření odstupů stromů a skladby zeleně 

Na tomto úseku byla naměřena vzdálenost stromŧ od komunikace 2 m, u některých dokonce 

1,2 m, coţ nesplňuje minimální odstup dle ČSN 73 6101. Podle kterého by měl být minimální 

odstup na komunikacích I. tříd 5 m v rovině a 3 m v zářezu. Podélné vzdálenosti stromŧ byly 

naměřeny 15 m.  

Skladba zeleně je sloţena z javoru polního, hrušně obecné, lípy malolisté, lípy velkolisté, 

slivoně domácí a jasanu ztepilého. 

 

 

5.1.3 Rozbor dopravních nehod 

V úseku mezi Mšecem a Řevničovem se od roku 2007 do roku 2017 stalo 59 dopravních 

nehod. Sráţek se stromem z toho bylo 18 nehod. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 3 

osob a k těţkým zraněním také ve 3 případech. Rozbor všech dopravních nehod je v tabulce 

č. 9, rozbor sráţek se stromem je v tabulce č. 10. Celkem těţkých zranění bylo 5 a 

usmrcených 4. Z čeho vyplývá, ţe k většině těţkých zranění a usmrcení dochází na tomto 

úseku z dŧvodu nárazu do stromu. Na obrázku č. 18 je výřez z řešeného úseku, na kterém je 

vidět alej podél komunikace.  

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Pohled na první řešený úsek [autor] 
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Tabulka 10: Druhy nehod na komunikaci I/16 [17] 

poznámka: nehody od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2017 

 

 

Druh nehody Počet nehod 

Srážka s pevnou překážkou 22 

     strom 18 

     sloup 1 

     odrazník, patník, sloupek, dopr.značky apod. 1 

     sloup - telefonní, veř.osvětlení, el.vedení apod. 1 

     zeď,pevná část mostů,podjezdů,tunelů apod. 1 

Srážka s lesní zvěří 14 

Havárie 12 

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 9 

Srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 1 

Srážka s domácím zvířetem 1 

Celkem nehod 59 

Obrázek 17: Orotofoto 1.úseku [15] 
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Tabulka 11: Nehody-Srážka se stromem [17] 

D
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Č
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P
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 Počet osob 

Usmrceno Těţce 

zraněno 

Lehce 

zraněno 

25.4. 

2008 

10:15 pátek Nepř. rychlosti stavu 

vozovky 

ano Mokrý povrch, 

slabý déšť 

0 0 1 

2.3. 

2009 

13:50 pondělí Nepř. rychlosti 

dopravně tech. stavu 

vozovky 

ano Mokrý povrch 1 0 0 

20.4. 

2009 

5:30 pondělí Řidič se plně nevěnoval 

řízení 

ne neztíţené 0 0 1 

3.2. 

2011 

16:50 čtvrtek Nepř. rychlosti stavu 

vozovky 

ano Sníh-

posypané 

0 0 1 

14. 8. 

2011 

12:50 neděle řidič se plně nevěnoval 

řízení vozidla 

ne neztíţené 0 0 1 

19. 2.  

2012 

21:45 neděle nepř. rychlosti stavu 

vozovky (náledí, mokrý 

povrch… 

ano neztíţené 1 2 1 

11. 7.  

2012 

10:10 středa nepř. rychlosti 

vlastnostem vozidla a 

nákladu 

ne neztíţené 0 1 0 

30. 

11.  

2012 

3:00 pátek řidič se plně nevěnoval 

řízení vozidla 

ne neztíţené 1 0 0 

21. 1.  

2013 

6:00 pondělí nepř. rycholsoti stavu 

vozovky (náledí, mokrý 

povrch…) 

ano sněţení 0 0 1 

21. 6.  

2013 

16:00 pátek nepř. rychlosti 

vlastnostem vozidla a 

nákladu 

ne neztíţené 0 0 1 

21. 2.  

2015 

11:10 sobota nepř. rychlosti 

vlastnostem vozidla a 

nákladu 

ano neztíţené 0 0 1 

Zdroj: www.jdvm.cz 
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Obrázek 18: Pohled na sousední pozemky podél komunikace [19] 
 

 

Obrázek 19: Vyznačení dopravních nehod v mapě [autor] 
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5.1.4 Výpočet podélných vzdáleností 

Podélný odstup je počítaný s délkou 1,2 m od vozovky. Ve skutečnosti je nejmenší podélný 

odstup stromŧ 15 m, coţ by stačilo při výjezdu vozidla z komunikace pod úhlem 4,57° a více. 

K výjetí z komunikace nejčastěji dochází do 6°. V tabulce 12 je přehled po 5°, ve druhém 

sloupci je počítáno se vzdáleností, která byla na tomto úseku naměřena. Třetí sloupec je 

počítán s 5 m, coţ je vzdálenost podle ČSN, která by na daném úseku měla být. 

 
Tabulka 12: Výpočet podélného odstupu stromů [autor] 

Úhel vyjetí 

z komunikace [°] 

Podélný odstup stromů [m] 

skutečná vzd. 1,2 m 

Podélný odstup stromů [m] 

vzdálenost podle ČSN 5 m 

1° 68,75 286,45 

5° 13,72 57,15 

10° 6,81 28,36 

15° 4,48 18,66 

20° 3,30 13,74 

25° 2,57 10,72 

30° 2,08 8,66 

 

 

5.1.5 Výpočet odhadu diskrétního modelu 

Pravděpodobnost nárazu do stromu se počítá ze všech nehod, které se na tomto úseku staly 

od roku 2007. V následující tabulce máme všechny nehody roztříděné podle okolností. 

V druhé tabulce je vypočtena pravděpodobnost druhu nehody. 

 

Tabulka 13: Odhad diskrétního modelu pro první úsek[autor] 

u1 – podélné vzdál. u2 - čas y1 – náraz do stromu y2 – ostatní nehody 

3 0 5/18 13/18 

3 1 3/11 8/11 

 

Na daném úseku vychází, ţe za dne je  72% pravděpodobnost ostatních nehod. V noci 

vychází pravděpodobnost 27 % nárazu do stromu a 73 % na ostatní druhy nehod. 
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5.1.6 Výpočet poměru šancí pomocí metody odds ratio 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Řevničov-Mšec a Líchovy-Obory. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 3: Data pro výpočet mezi 1. a 2. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 18 

Počet v kontrolované skupině 3 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 41 

Počet v kontrolované skupině 154 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=22,54. Pravděpodobnost, ţe na úseku Líchovy-

Obory nastane nehoda náraz do stromu, je 22,54 x niţší neţ v úseku Řevničov-Mšec. 

Hladina významnosti testu α vyšla <0,0001. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Řevničov-Mšec a Čerčany-Přestavlky u Čerčan. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 4: Data pro výpočet mezi 1. a 3. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 18 

Počet v kontrolované skupině 5 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 41 

Počet v kontrolované skupině 12 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=1,05. Pravděpodobnost, ţe na úseku Čerčany-

Přestavlky u Čerčan nastane nehoda náraz do stromu, je téměř stejná jako v úseku 

Řevničov-Mšec. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,93, coţ znamená, ţe by bylo zapotřebí více dat. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Řevničov-Mšec a Přestavlky u Čerčan-Vranov. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 
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Tabulka 5: Data pro výpočet mezi 1. a 4. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 18 

Počet v kontrolované skupině 1 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 41 

Počet v kontrolované skupině 7 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=3,07. Pravděpodobnost, ţe na úseku Přestavlky u 

Čerčan-Vranov nastane nehoda náraz do stromu, je 3 x niţší neţ v úseku Řevničov-Mšec. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,31. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Řevničov-Mšec a Zlenice-Lštění. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 6: Data pro výpočet mezi 1. a 5. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 18 

Počet v kontrolované skupině 2 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 41 

Počet v kontrolované skupině 3 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,66. Pravděpodobnost, ţe na úseku Zlenice-Lštění 

nehoda náraz do stromu nastane, je 6 x vyšší neţ v úseku Řevničov-Mšec. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,66. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Řevničov-Mšec a Bratřínov-Bojanovice. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 7: Data pro výpočet mezi 1. a 6. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 18 

Počet v kontrolované skupině 0 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 41 

Počet v kontrolované skupině 7 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=6,69. Pravděpodobnost, ţe na úseku Bratřínov-

Bojanovice nastane nehoda náraz do stromu, je 7 x niţší neţ v úseku Řevničov-Mšec. 
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Hladina významnosti testu α vyšla 0,20. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Z výpočtŧ Odds ratio pro úsek Řevničov – Mšec vyplývá, ţe na úseku s větším odstupem 

stromŧ dochází k méně nehodám sráţka s pevnou překáţkou (strom) 22,54krát. S ostatními 

úseky, kde jsou stromy s menšími podélnými odstupy, nelze určit pravděpodobnost nehod 

z dŧvodu nedostatku dat. 

 Řešený úsek č. 2 5.2

Druhý úsek se nachází mezi obcí Obory a Líchovy. Silnice spojuje dva okresy, Přibram a 

Benešov. Je dlouhá 62,343 km a řešený úsek je dlouhý 6,8 km. Obec Obory se nachází 

v okrese Příbram asi 15 km od obce Příbram a k 1. 1. 2017 měla 251 obyvatel. Má rozlohou 

10,4 km2. Obec Líchovy je součástí obce Dublovice v okrese Příbram. V roce 2017 zde ţilo 

144 obyvatel. Rozlohu má 5,91 km2. Silnice I/18 prochází oběma obcemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace má na vybraném úseku intenzitu 4 891 vozidel, coţ je v tabulce č. 14. Od roku 

2007 do 2017 zde bylo 157 nehod, z toho jen 3 byly nehody sráţka se stromem, coţ je 

v tabulce č. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Vyznačení 2. úseku [15] 

Obrázek 21: Vyznačení úseku v mapě [15] 
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5.2.1 Měření radarem 

Umístění radaru vyplývalo z výskytu dopravní značky a přístupného místa. Zároveň získání 

dat z rovného a přehledného úseku. Radar byl umístěn 2. 11. 2017 v 18:30 h. Měřil do 3. 11. 

2017 do 18:30 h. Mezi obcí Líchovy a Obory bylo naměřeno 5779 vozidel v obou směrech. 

Kvŧli nepřesnosti radaru byla pouţitá filtrace dat, odstranily se hodnoty, kdy odstup vozidel 

byl menší neţ 2 s, rychlost vozidel byla menší neţ 30 km/h a délka osobních automobilŧ do 

2 m. Variace dopravy byla zaznamenávaná v běţný pracovní den. Z grafu je zřejmé, ţe zde 

nenastává ranní a odpolední špička, ale od 8 hodin do 18 hodiny je přibliţně stejná intenzita. 

Pohybuje se kolem 400 aţ 450 vozidly za hodinu. Počet vozidel, která projela příčným řezem 

pozemní komunikace za 24 hodin, bylo 4114.  

Z provedeného měření vyplývá, ţe doprava se od sčítání z roku 2016 na daném úseku 

nezměnila. Maximální rychlost se zde pohybuje do 125 km/h. Prŧměrně se zde jezdí 71 

km/h. 

 

 

Obrázek 22: Graf denní variace dopravy [autor] 
 

Tabulka 14: Intenzity dopravy na komunikaci I/18 [16] 

Druh vozidla [voz/24hod] 

TV (Těžká motorová vozidla) 891 

O (Osobní a dodávková vozidla) 3960 

M (Jednostopá motorová vozidla) 40 

Celkem 4891 

poznámka: sčítání dopravy k roku 2016 
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Obrázek 23: Skladba dopravního proudu [autor] 
 

5.2.2 Měření odstupů stromů a skladby zeleně 

Na tomto úseku byla naměřena vzdálenost stromŧ od komunikace minimálně 5 m, coţ 

splňuje minimální odstup dle zákona. Podélné vzdálenosti stromŧ byly naměřeny 25 m a 

více. Z toho vyplývá, ţe stromy jsou podle zákona správně vysázeny. 

Skladba zeleně je sloţena z javoru mléče, lípy malolisté, jasanu ztepilého, jabloně, břízy 

bělokoré a topolu černého. 

 

Skladba dopravního proudu 

jednostopá vozidla Osobní automobily Lehké automobily Těţké automobily

63,80 % 

29,15 % 

6,61 % 

Obrázek 24: Pohled na druhý řešený úsek [autor] 
 



 

48 
 

 

5.2.3 Rozbor dopravních nehod 

V úseku mezi Líchovy a Obory se od roku 2007 do roku 2017 stalo 157 dopravních nehod. 

Sráţek se stromem z toho byly 3 nehody. Při těchto nehodách nedošlo k usmrcení ani 

k těţkým zraněním. Rozbor všech dopravních nehod je v tabulce č. 13, rozbor sráţek se 

stromem je v tabulce č. 14. Celkem těţkých zranění bylo 6 a usmrcený byl jeden člověk. 

Z čeho vyplývá, ţe většina těţkých zranění a usmrcení nedochází na tomto úseku z dŧvodu 

nárazu do stromu. Na obrázku č. 25 je výřez z řešeného úseku, na kterém je vidět alej podél 

komunikace.  

 

Tabulka 15: Druhy nehod na komunikaci I/18 [17] 

poznámka: nehody od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2017 

Druh nehody Počet nehod 

Srážka s pevnou překážkou 26 

     strom 3 

     jiná překážka (zábradlí) 12 

     svodidlo, odrazník, patník, sloupek, dopr.značky apod. 6 

     sloup - telefonní, veř.osvětlení, el.vedení apod. 2 

     zeď,pevná část mostů,podjezdů,tunelů apod. 3 

Srážka s lesní zvěří 68 

Havárie 10 

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 49 

Srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 2 

Srážka s domácím zvířetem 2 

Celkem nehod 157 

Obrázek 25: Vyznačení dopravních nehod [autor] 
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Tabulka 16: Nehody-Srážka se stromem [17] 
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 Počet osob 

Usmrceno Těţce 

zraněno 

Lehce 

zraněno 

21.5. 

2008 

19:30 středa vjetí na 

nezpevněnou 

krajnici 

ne neztíţené 0 0 1 

10.10. 

2009 

2:15 sobota vjetí do protisměru ne neztíţené, 

alkohol v krvi 

0 0 0 

19.1. 

2012 

5:40 čtvrtek nepř. rychlosti 

stavu vozovky 

ano neztíţené 0 0 1 

Zdroj: www.jdvm.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 27: Ortofoto [15] 

Obrázek 26: Pohled na sousední pozemky [19] 
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5.2.4 Výpočet podélných vzdáleností 

Podélný odstup je počítaný s délkou 5,0 m od vozovky. Ve skutečnosti je nejmenší podélný 

odstup stromŧ 25 m a při této vzdálenosti by vozidlo narazilo do stromu pod úhlem 11,3° a 

více. Z čeho vyplývá, ţe při vyjetí vozidla z komunikace do 6° nemusí narazit do stromu. 

 
Tabulka 17: Výpočet podélného odstupu stromů [autor] 

Úhel vyjetí z komunikace [°] Podélný odstup stromů [m]  

1° 286,45 

5° 57,15 

10° 28,36 

15° 18,66 

20° 13,74 

25° 10,72 

30° 8,66 

 

5.2.5 Výpočet odhadu diskrétního modelu 

Pravděpodobnost nárazu do stromu se počítá ze všech nehod, které se na tomto úseku staly 

od roku 2007. V následující tabulce máme všechny nehody roztříděné podle okolností. 

V druhé tabulce je vypočtena pravděpodobnost druhu nehody. 

 

Tabulka 18: Odhad diskrétního modelu pro 2. úsek [autor] 

u1 – podélné vzdál. u2 - čas y1 – náraz do stromu y2 – ostatní nehody 

3 0 1/104 103/104 

3 1 2/53 51/53 

 

Na daném úseku vychází, ţe za dne je  99% pravděpodobnost ostatních nehod. V noci 

vychází pravděpodobnost 4 % nárazu do stromu a 96 % na ostatní druhy nehod. 

 

5.2.6 Výpočet poměru šancí pomocí metody odds ratio 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Líchovy – Obory a Řevničov – Mšec. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 
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Tabulka 8: Data pro výpočet mezi 2. a 1. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 18 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 154 

Počet v kontrolované skupině 41 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,04. Pravděpodobnost, ţe na úseku Řevničov – 

Mšec nastane nehoda náraz do stromu, není niţší neţ v úseku Líchovy – Obory. 

Hladina významnosti testu α vyšla <0,0001. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Líchovy – Obory a Čerčany-Přestavlky u Čerčan. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 9: Data pro výpočet mezi 2. a 3. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 5 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 154 

Počet v kontrolované skupině 12 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,046. Pravděpodobnost, ţe na úseku Čerčany-

Přestavlky u Čerčan nastane nehoda náraz do stromu, není niţší neţ v úseku Líchovy – 

Obory. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,0001. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Líchovy – Obory a Přestavlky u Čerčan-Vranov. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 10: Data pro výpočet mezi 2. a 4. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 1 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 154 

Počet v kontrolované skupině 7 
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Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,14. Pravděpodobnost, ţe na úseku Přestavlky u 

Čerčan-Vranov nastane nehoda náraz do stromu, není niţší neţ v úseku Líchovy – Obory. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,10. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Líchovy – Obory a Zlenice-Lštění. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 11: Data pro výpočet mezi 2. a 5. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 2 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 154 

Počet v kontrolované skupině 3 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,03. Pravděpodobnost, ţe na úseku Zlenice-Lštění 

nastane nehoda náraz do stromu, je vyšší neţ v úseku Líchovy – Obory. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,0011. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Líchovy – Obory a Bratřínov-Bojanovice. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 12: Data pro výpočet mezi 2. a 6. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 0 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 154 

Počet v kontrolované skupině 7 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,34. Pravděpodobnost, ţe na úseku Bratřínov-

Bojanovice nastane nehoda náraz do stromu, je 3 x vyšší neţ v úseku Líchovy – Obory. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,49. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Z výpočtŧ Odds ratio pro úsek Líchovy – Obory vyplývá, ţe tento úsek je nejbezpečnější 

z hlediska počtu nehod sráţka s pevnou překáţkou (strom). V úseku Řevničov – Mšec, 

Čerčany – Přestavlky u Čerčan a Zlenice – Lštění dochází častěji k sráţkám se stromem. U 

úseku Přestavlky u Čerčan – Vranov a Bratřínov -  

Bojanovice nelze určit pravděpodobnost z dŧvodu nedostatku dat. 
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 Řešený úsek č. 3 5.3

Třetí úsek je v obci Přestavlky u Čerčan.  K roku 2017 zde ţilo 365 obyvatel ve 148 

rodinných domech. Obec se nachází v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Je vzdálená 

4 km od Čerčan. Rozkládá se na 648 ha. Obcí prochází krajská silnice II. třídy č. 109, kde se 

nachází i řešený úsek. Tato komunikace začíná v Poříčí nad Sázavou přes Čerčany, 

Přestavlky u Čerčan, Vranov aţ k Choceradŧm. Ţelezniční stanice se nachází v blízkých 

Čerčanech. První záznam o obci Přestavlky u Čerčan je z roku 1228 

Na tomto úseku bylo od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2017 celkem 17 dopravních nehod z 5 bylo 

sráţek se stromem. Všechny dopravní nehody jsou vypsané v tabulce č.17. 

Celý úsek má délku 2,5 km a je po celé délce doprovázen alejí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28: 3. úsek v mapě [15] 
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5.3.1 Měření radarem 

Umístění radaru vyplývalo z výskytu dopravní značky a přístupného místa. Zároveň získání 

dat z rovného a přehledného úseku. Radar byl umístěn 1. 11. 2017 v 19:30 h. Měřil do 2. 11. 

2017 do 19:30 h. Mezi obcí Čerčany a Přestavlky u Čerčan bylo naměřeno 990 vozidel 

v obou směrech. Kvŧli nepřesnosti radaru byla pouţitá filtrace dat, odstranily se hodnoty, kdy 

odstup vozidel byl menší neţ 2 s a délka osobních automobilŧ do 2 m. Variace dopravy byla 

zaznamenávaná v běţný pracovní den. Z grafu je zřejmé, ţe ranní špička kolem 9 h a 

odpolední je mezi 17 a 19 hodinou. Počet vozidel, která projela příčným řezem pozemní 

komunikace za 24 hodin, bylo 928. Intenzita dopravy v ranní špičce byla 89 vozidel a 

v odpolední 135 vozidel.  

Z provedeného měření vyplývá, ţe doprava se od sčítání z roku 2016 na daném úseku 

nezměnila. Maximální rychlost se zde pohybuje do 115 km/h, coţ převyšuje povolenou 

rychlost. 

 

Obrázek 29: Vyznačení v mapě 3. úsek [15] 
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Obrázek 30: Graf denní variace dopravy [autor] 
 

Tabulka 19: Intenzity dopravy na komunikaci II/109 [16] 

Druh vozidla [voz/24hod] 

TV (Těžká motorová vozidla) 85 

O (Osobní a dodávková vozidla) 620 

M (Jednostopá motorová vozidla) 10 

Celkem 715 

            poznámka: sčítání dopravy k roku 2016 

 

 

Obrázek 31: Graf skladby dopravního proudu [autor] 
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5.3.2 Měření odstupů stromů a skladby zeleně 

Na tomto úseku byla naměřena vzdálenost stromŧ od komunikace 1,8 m, coţ splňuje 

minimální odstup dle zákona. Podélné vzdálenosti stromŧ byly naměřeny 10 m. Z toho 

vyplývá, ţe stromy jsou podle zákona správně vysázeny. 

Skladba zeleně je sloţena z dubu letního, ořešáku královského, jasanu ztepilého, lísky 

obecné a javora mléče. 

 

 

 

 

5.3.3 Rozbor dopravních nehod 

V úseku mezi Čerčany a Přestavlky u Čečan se od roku 2007 do roku 2017 stalo 17 

dopravních nehod. Sráţek se stromem z toho bylo 5 nehod. Při těchto nehodách nedošlo 

k usmrcení ani k těţkým zraněním. Rozbor všech dopravních nehod je v tabulce č. 17, 

rozbor sráţek se stromem je v tabulce č. 18. Na úseku se nestalo ţádné těţké zranění ani 

usmrcení. Na obrázku č. 32 je výřez z řešeného úseku, na kterém je vidět alej podél 

komunikace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32: Pohled na třetí řešený úsek [autor] 
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Tabulka 20: Druhy nehod na komunikaci II/109 [17] 

Druh nehody Počet nehod 

Srážka s pevnou překážkou 5 

     strom 5 

     sloup 0 

     odrazník, patník, sloupek, dopr.značky apod. 0 

     sloup - telefonní, veř.osvětlení, el.vedení apod. 0 

     zeď,pevná část mostů,podjezdů,tunelů apod. 0 

Srážka s lesní zvěří 6 

Havárie 2 

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 3 

Srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 0 

Srážka s domácím zvířetem 0 

Jiný druh nehody 1 

Celkem nehod 17 

 poznámka: nehody od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2017 

 

 

 

 

 

Obrázek 33:Ortofoto 3. úseku [15] 
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Tabulka 21: Nehody-Srážka se stromem [17] 

Zdroj: www.jdvm.cz 

 

 

Obrázek 34: Vyznačení sousedních pozemků [19] 
 

Na obrázku č. 33 je vyznačeno území rozděleno podle katastru na jednotlivé pozemky. 

Sousední pozemky komunikace jsou soukromých vlastníkŧ. Na obrázku č. 34 jsou 

vyznačené dopravní nehody. Jsou po celé délce úseku, takţe lze vyloučit, ţe by se jednalo o 

konkrétní kritické místa. 
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Usmrceno Těţce 

zraněno 

Lehce 

zraněno 

18.5.

2014 

18:50 Neděle Nepř. rychlosti stavu 

vozovky 

Ano Povrch mokrý, 

déšť 

0 0 1 

12.5.

2016 

16:40 Čtvrtek Nepř. rychlosti stavu 

vozovky 

Ne Povrch mokrý, 

déšť 

0 0 1 

1.1. 

2010 

19:45 Pátek Nezvládnutí řízení 

vozidla 

Ne Pod vlivem alk. 

(0,99), neztíţené 

0 0 0 

9.1. 

2010 

17:30 Sobota Nepř. rychlosti dopr. 

techn. stavu vozovky 

Ano Náledí, sněţení 0 0 0 

29.9.

2014 

12:15 Pondělí Vjetí na nezpevněnou 

krajnici 

Ne Neztíţené 0 0 0 
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Obrázek 35: Vyznačení dopravních nehod [autor] 
 

5.3.4 Výpočet podélných vzdáleností 

Podélný odstup je počítaný s délkou 1,8 m od vozovky. Ve skutečnosti je nejmenší podélný 

odstup stromŧ 9,5 m. Při této vzdálenosti by vozidlo narazilo při vyjetí pod úhlem 10,73°. 

Ideálně by zde měly být stromy vzdáleny 22 a více metrŧ.  

 
Tabulka 22: Výpočet podélného odstupu stromů [autor] 

Úhel vyjetí z komunikace 

[°] 

Podélný odstup stromů [m] 

(při vzdálenosti 1,8 m) 

Podélný odstup stromů 

(při vzdálenosti 1 m) 

1° 105,12 57,29 

5° 22,57 11,43 

10° 12,21 5,67 

15° 8,72 3,73 

20° 6,95 2,75 

25° 5,86 2,14 

30° 5,12 1,73 

 

5.3.5 Výpočet odhadu diskrétního modelu 

Pravděpodobnost nárazu do stromu se počítá ze všech nehod, které se na tomto úseku staly 

od roku 2007. V následující tabulce máme všechny nehody roztříděné podle okolností. 

V druhé tabulce je vypočtena pravděpodobnost druhu nehody. 
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Tabulka 23: Odhad diskrétního modelu [autor] 

u1 – podélné vzdál. u2 - čas y1 – náraz do stromu y2 – ostatní nehody 

1 0 1/3 2/3 

1 1 1/4 3/4 

 

Na daném úseku vychází, ţe za dne je z 66 % pravděpodobnost ostatních nehod. V noci 

vychází pravděpodobnost 25 % nárazu do stromu a 75 % na ostatní druhy nehod. 

 

5.3.6 Výpočet poměru šancí pomocí metody odds ratio 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Čerčany – Přestavlky u Čerčan a Líchovy-Obory. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 13: Data pro výpočet mezi 3. a 2. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 5 

Počet v kontrolované skupině 3 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 12 

Počet v kontrolované skupině 154 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=21,38. Pravděpodobnost, ţe na úseku Líchovy – 

Obory nastane nehoda náraz do stromu, je 21,54 x niţší neţ v úseku Čerčany – Přestavlky u 

Čerčan. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,0001. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Čerčany-Přestavlky u Čerčan a Řevničov-Mšec. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 14: Data pro výpočet mezi 3. a 1. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 5 

Počet v kontrolované skupině 18 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 12 

Počet v kontrolované skupině 41 
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Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,95. Pravděpodobnost, ţe na úseku Řevničov-

Mšec nastane nehoda náraz do stromu, je zhruba stejná jako v úseku Čerčany-Přestavlky u 

Čerčan. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,93, coţ znamená, aby se dala zaručit tato 

pravděpodobnost nárazu do stromu, bylo by zapotřebí více dat. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Čerčany – Přestavlky u Čerčan a Přestavlky u 

Čerčan-Vranov. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 15: Data pro výpočet mezi 3. a 4. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 5 

Počet v kontrolované skupině 1 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 12 

Počet v kontrolované skupině 7 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=2,92. Pravděpodobnost, ţe na úseku Přestavlky u 

Čerčan-Vranov nastane nehoda náraz do stromu, je téměř 3 x niţší neţ v úseku Čerčany – 

Přestavlky u Čerčan. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,37. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Čerčany – Přestavlky u Čerčan a Zlenice-Lštění. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 16: Data pro výpočet mezi 3. a 5. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 5 

Počet v kontrolované skupině 2 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 12 

Počet v kontrolované skupině 3 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,63. Pravděpodobnost, ţe na úseku Zlenice-Lštění 

nastane nehoda náraz do stromu, je 6 x vyšší neţ v úseku Čerčany – Přestavlky u Čerčan. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,66. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 
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Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Čerčany – Přestavlky u Čerčan a Bratřínov-

Bojanovice. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 17: Data pro výpočet mezi 3. a 6. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 5 

Počet v kontrolované skupině 0 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 12 

Počet v kontrolované skupině 7 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=6,6. Pravděpodobnost, ţe na úseku Bratřínov-

Bojanovice nastane nehoda náraz do stromu, je téměř 7 x niţší neţ v úseku Čerčany – 

Přestavlky u Čerčan. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,22. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Z výpočtŧ Odds ratio pro úsek Čerčany – Přestavlky u Čerčan vyplývá, ţe na úseku I. třídy, 

kde je dodrţen správný odstup stromŧ dochází k méně nehodám sráţka s pevnou překáţkou 

(strom). Na úseku Líchovy – Obory dochází k 21 krát méně nehod neţ na úseku Čerčany – 

Přestavlky u Čerčan. S ostatními úseky, kde jsou stromy s menšími podélnými odstupy, 

nelze určit pravděpodobnost nehod z dŧvodu nedostatku dat. 

 

 Řešený úsek č. 4 5.4

Čtvrtý úsek je v obci Přestavlky u Čerčan.  K roku 2017 zde ţilo 365 obyvatel ve 148 

rodinných domech. Obec se nachází v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Je vzdálená 

4 km od Čerčan. Rozkládá se na 648 ha. Řešený úsek je na silnici  II/109 mezi obcí 

Přestavlky u Čerčan a obcí Vranov. Ţelezniční stanice se nachází v blízkých Čerčanech. 

Silnice II/109 se nachází mezi obcí Poříčí nad Sázavou a obcí Chocerady. Celková délka 

této komunikace je 11,3 km. Vyznačení úseku je na obrázku č. 30 a podrobnější vyznačení 

je na obrázku 31. 

Silnice na vybraném úseku má intenzitu 715 vozidel. na den podle sčítání k roku 2016, 

podrobnější informace k intenzitám je v tabulce č.20. Naměřená intenzita radarem byla 583 

vozidel. Dopravních nehod bylo na tomto úseku 8 z toho sráţka se stromem byla 1.  
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Obrázek 37: Vyznačení 4. úseku v mapě [15] 

Obrázek 36: 4. úsek v mapě [15] 
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5.4.1 Měření radarem 

Umístění radaru vyplývalo z výskytu dopravní značky a přístupného místa. Zároveň získání 

dat z rovného a přehledného úseku. Radar byl umístěn 1. 11. 2017 v 19:30 h. Měřil do 2. 11. 

2017 do 19:30 h. Mezi obcí Vranov a Přestavlky u Čerčan bylo naměřeno 620 vozidel v obou 

směrech. Kvŧli nepřesnosti radaru byla pouţitá filtrace dat, odstranily se hodnoty, kdy odstup 

vozidel byl menší neţ 2 s a délka osobních automobilŧ byla do 2 m. Variace dopravy byla 

zaznamenávaná v běţný pracovní den. Z grafu je zřejmé, ţe ranní špička je kolem 8 h a 

odpolední je mezi 16 a 18 hodinou. Počet vozidel, která projela příčným řezem pozemní 

komunikace za 24 hodin, bylo 583. Intenzita dopravy v ranní špičce byla 55 vozidel a 

v odpolední 66 vozidel.  

Z provedeného měření vyplývá, ţe doprava se od sčítání z roku 2016 na daném úseku 

nezměnila. Maximální rychlost se zde pohybuje do 85 km/h, coţ nepřevyšuje povolenou 

rychlost. 

 

 

Obrázek 38: Graf denní variace dopravy [autor] 
 

 
Tabulka 24: Intenzita na komunikaci II/109 [16] 

Druh vozidla [voz/24hod] 

TV (Těžká motorová vozidla) 85 

O (Osobní a dodávková vozidla) 620 

M (Jednostopá motorová vozidla) 10 

Celkem 715 

poznámka: sčítání dopravy k roku 2016 
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Obrázek 39: Graf skladby dopravního proudu [autor] 
 

5.4.2 Měření odstupů stromů a skladby zeleně 

Na tomto úseku byla naměřena vzdálenost stromŧ od komunikace 1,6 m, coţ splňuje 

minimální odstup dle zákona. Podélné vzdálenosti byly naměřeny 14 m.  

Skladba zeleně je zde sloţená z břízy bělokoré, vrby jívy, javorem klenem, jasanem 

ztepilým, třešní, habrem a dubem letním. 

 

 

5.4.3 Rozbor dopravních nehod 

V úseku mezi Přestavlky u Čerčan a Vranovem se od roku 2007 do roku 2017 stalo 8 

dopravních nehod. Sráţka se stromem z toho byla 1 nehoda. Při této nehodě nedošlo 

k usmrcení ani k těţkým zraněním. Rozbor všech dopravních nehod je v tabulce č. 19, 

Skladba dopravního proudu 

jednostopá vozidla Osobní automobily Lehké automobily Těţké automobily

93,48 % 

6,00 % 

Obrázek 40: Pohled na čtvrtý řešený úsek [autor] 
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rozbor sráţky se stromem je v tabulce č. 20. Celkem ze všech nehod nedošlo k těţkým 

zraněním ani k usmrcení. Na obrázku č. 41 je výřez z řešeného úseku, na kterém je vidět 

alej podél komunikace.  

 

Tabulka 25: Druhy nehod na komunikaci II/109 [17] 

Druh nehody Počet nehod 

Srážka s pevnou překážkou 2 

     strom 1 

     sloup 0 

     odrazník, patník, sloupek, dopr.značky apod. 1 

     sloup - telefonní, veř.osvětlení, el.vedení apod. 0 

     zeď,pevná část mostů,podjezdů,tunelů apod. 0 

Srážka s lesní zvěří 1 

Havárie 1 

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 4 

Srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 0 

Srážka s domácím zvířetem 0 

Celkem nehod 8 

poznámka: nehody od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 41: Ortofoto ze 4. místa [15] 
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Tabulka 26: Nehody-Srážka se stromem [17] 
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Č
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 Počet osob 

Usmrceno Těţce 

zraněno 

Lehce 

zraněno 

2.12.2016 22:50 Pátek Vjetí do protisměru Ne Pod vlivem alk. 

(1,5), neztíţené 

0 0 1 

Zdroj: www.jdvm.cz 

 

Na obrázku č. 43 je vyznačeno území rozděleno podle katastru na jednotlivé pozemky. 

Sousední pozemky komunikace jsou soukromých vlastníkŧ. Na obrázku č. 44 jsou 

vyznačené dopravní nehody. Jsou po celé délce úseku, takţe lze vyloučit, ţe by se jednalo o 

konkrétní kritické místa. 

 

 

 

Obrázek 43: Vyznačení dopravních nehod [autor] 

Obrázek 42: Vyznačení sousedních pozemků [19] 
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5.4.4 Výpočet podélných vzdáleností 

Podélný odstup je počítaný s délkou 1,6 m od vozovky. Ve skutečnosti je nejmenší podélný 

odstup stromŧ 14,0 m. Vozidlo by narazilo do kmenu stromu pod úhlem 6,52° a méně. 

Ideálně by zde měly být stromy od sebe 20 m a více. V tabulce 27 je ve druhém sloupci 

vypočtena vzdálenost při pouţití hodnoty 1,6 m a ve třetím sloupci je počítáno s hodnotou 1 

m podle ČSN. 

 

Tabulka 27: Výpočet podélného odstupu stromů [autor] 

Úhel vyjetí z komunikace [°] Podélný odstup stromů [m] 

(při vzdálenosti 1,6 m) 

Podélný odstup stromů 

(při vzdálenosti 1 m) 

1° 93,67 57,29 

5° 20,30 11,43 

10° 11,07 5,67 

15° 7,97 3,73 

20° 6,40 2,75 

25° 5,43 2,14 

30° 4,77 1,73 

 

5.4.5 Výpočet odhadu diskrétního modelu 

Pravděpodobnost nárazu do stromu se počítá ze všech nehod, které se na tomto úseku staly 

od roku 2007. V následující tabulce máme všechny nehody roztříděné podle okolností. 

V druhé tabulce je vypočtena pravděpodobnost druhu nehody. 

 

Tabulka 28: Odhad diskrétního modelu [autor] 

u1 – podélné vzdál. u2 - čas y1 – náraz do stromu y2 – ostatní nehody 

2 0 0 1 

2 1 1/3 2/3 

 

Na daném úseku vychází, ţe za dne je  100% pravděpodobnost ostatních nehod. V noci 

vychází pravděpodobnost 33 % nárazu do stromu a 66 % na ostatní druhy nehod. 

 

5.4.6 Výpočet poměru šancí pomocí metody odds ratio 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Přestavlky u Čerčan - Vranov a Líchovy-Obory. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 
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Tabulka 18: Data pro výpočet mezi 4. a 2. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 1 

Počet v kontrolované skupině 3 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 154 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=7,33. Pravděpodobnost, ţe na úseku Líchovy – 

Obory nastane nehoda náraz do stromu, je 7 x niţší neţ v úseku Přestavlky u Čerčan - 

Vranov. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,101. Takţe máme málo dat k tomu, aby se tento 

výsledek dal zaručit. 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Přestavlky u Čerčan - Vranov a Řevničov-Mšec. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 19: Data pro výpočet mezi 4. a 1. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 1 

Počet v kontrolované skupině 18 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 41 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,33. Pravděpodobnost, ţe na úseku Řevničov-

Mšec nastane nehoda náraz do stromu, je 3 krát vyšší neţ v úseku Přestavlky u Čerčan - 

Vranov. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,31, coţ znamená, aby se dala zaručit tato 

pravděpodobnost nárazu do stromu, bylo by zapotřebí více dat. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Čerčany – Přestavlky u Čerčan a Přestavlky u 

Čerčan-Vranov. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 20: Data pro výpočet mezi 4. a 3. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 1 

Počet v kontrolované skupině 5 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 12 
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Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,34. Pravděpodobnost, ţe na úseku Čerčany - 

Přestavlky u Čerčan nastane nehoda náraz do stromu, je téměř 3 x vyšší neţ v úseku 

Přestavlky u Čerčan – Vranov. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,37. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Přestavlky u Čerčan - Vranov a Zlenice-Lštění. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 21: Data pro výpočet mezi 4. a 5. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 1 

Počet v kontrolované skupině 2 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 3 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,21. Pravděpodobnost, ţe na úseku Zlenice-Lštění 

nastane nehoda náraz do stromu, je 5 x vyšší neţ v úseku Čerčany – Přestavlky u Čerčan. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,27. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Přestavlky u Čerčan - Vranov a Bratřínov-Bojanovice. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 22: Data pro výpočet mezi 4. a 6. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 1 

Počet v kontrolované skupině 0 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 7 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=3. Pravděpodobnost, ţe na úseku Bratřínov-

Bojanovice nastane nehoda náraz do stromu, je téměř 3 x niţší neţ v úseku Přestavlky u 

Čerčan - Vranov. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,52. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Z výpočtŧ Odds ratio pro úsek Přestavlky u Čerčan - Vranov vyplývá, ţe na tomto úseku je 

málo nehod pro porovnání a tedy nemáme nikde jednoznačný výsledek. 
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 Řešený úsek č. 5 5.5

Pátý úsek leţí mezi obcí Zlenice a obcí Lštění. Obec Zlenice má 398 obyvatel (k roku 2017), 

patří pod obec Lštění a nachází se okrese Benešov. Přes tuto obec prochází ţelezniční trať 

Čerčany-Světlá nad Sázavou. Rozlohu má cca 4,68 km2. Obec leţí na levém břehu Sázavy 

nedaleko od obce Čerčany. Úsek je zhruba na 600 m silnice III/1094. Tato komunikace je jen 

mezi těmito dvěma obcemi. Kde se úsek nachází, vidíme na obrázku č. 45 a bliţší mapa je 

na obrázku č. 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace na vybraném úseku má intenzitu 834 vozidel. Za uplynulých 10 let bylo zde 5 

dopravních nehod z toho 2 byly sráţky se stromem.  Dopravní nehody jsou vypsané 

v tabulce č. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 45: Vyznačení 5. úseku [15] 

Obrázek 44: 5. úsek v mapě [15] 
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5.5.1 Měření radarem 

Umístění radaru vyplývalo z výskytu dopravní značky a přístupného místa. Zároveň získání 

dat z rovného a přehledného úseku. Radar byl umístěn 2. 11. 2017 v 18:30 h. Měřil do 3. 11. 

2017 do 18:30 h. Mezi obcí Zlenice a Lštění bylo naměřeno 889 vozidel v obou směrech. 

Kvŧli nepřesnosti radaru byla pouţitá filtrace dat, odstranily se hodnoty, kdy odstup vozidel 

byl menší neţ 2 s a délka osobních automobilŧ byla do 2 m. Variace dopravy byla 

zaznamenávaná v běţný pracovní den. Z grafu je zřejmé, ţe ranní špička je kolem 10 h a 

odpolední je mezi 16 a 17 hodinou. Počet vozidel, která projela příčným řezem pozemní 

komunikace za 24 hodin, bylo 791. Intenzita dopravy v ranní špičce byla 76 vozidel a 

v odpolední 78 vozidel.  

Z provedeného měření vyplývá, ţe doprava se od sčítání z roku 2016 na daném úseku 

nezměnila. Maximální rychlost se zde pohybuje do 65 km/h, coţ nepřevyšuje povolenou 

rychlost. 

 

 

Obrázek 46: Graf denní variace dopravy [autor] 
 

Tabulka 29: Intenzita na komunikaci III/1094 [16] 

Druh vozidla [voz/24hod] 

TV (Těžká motorová vozidla) 84 

O (Osobní a dodávková vozidla) 742 

M (Jednostopá motorová vozidla) 8 

Celkem 834 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Denní variace dopravy 

čas [hod] 
 

In
te

n
zi

ta
 [

vo
z/

h
] 



 

73 
 

poznámka: sčítání dopravy k roku 2016 

 

 

Obrázek 47: Graf skladby dopravního proudu [autor] 
 

5.5.2 Měření odstupů stromů a skladby zeleně 

Na tomto úseku byla naměřena vzdálenost stromŧ od komunikace 0,6 m. Podélné 

vzdálenosti byly naměřeny 10 m. 

Skladba zeleně byla zjištěna převahou jasanŧ ztepilých a javorŧ mléče a klene. Nachází se 

zde i několik třešní, habrŧ a dubŧ letních.  

 

 

5.5.3 Rozbor dopravních nehod 

V úseku mezi Zlenicí a Lštěním se od roku 2007 do roku 2017 stalo 5 dopravních nehod. 

Sráţek se stromem z toho byly 2 nehody. Při těchto nehodách nedošlo k usmrcení ani 

Skladba dopravního proudu 

jednostopá vozidla Osobní automobily Lehké automobily

93,28 % 

3,26 % 
3,46 % 

Obrázek 48: Pohled na pátý řešený úsek [autor] 
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k těţkým zraněním. Rozbor všech dopravních nehod je v tabulce č. 30, rozbor sráţek se 

stromem je v tabulce č. 31. Celkem nebyla ţádná těţká zranění ani usmrcení. Na obrázku č. 

50 je výřez z řešeného úseku, na kterém je vidět alej podél komunikace.  

 

Tabulka 30: Druhy nehod na komunikaci III/1094 [17] 

Druh nehody Počet nehod 

Srážka s pevnou překážkou 3 

     strom 2 

     sloup 0 

     odrazník, patník, sloupek, dopr.značky apod. 1 

     sloup - telefonní, veř.osvětlení, el.vedení apod. 0 

     zeď,pevná část mostů,podjezdů,tunelů apod. 0 

Srážka s lesní zvěří 0 

Havárie 0 

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 2 

Srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 0 

Srážka s domácím zvířetem 0 

Celkem nehod 5 

  poznámka: nehody od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016 

 

Tabulka 31: Nehody-Srážka se stromem [17] 
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 Počet osob 

Usmrceno Těţce 

zraněno 

Lehce 

zraněno 

21.2. 

2017 

14:30 Úterý Nepř. rychlosti stavu 

vozovky 

Ne Povrch 

mokrý 

0 0 0 

3.7. 

2010 

19:20 Sobota Řidič se plně nevěnoval 

řízení vozidla 

Ne neztíţené 0 0 1 

Zdroj: www.jdvm.cz 
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  Obrázek 49: Ortofoto z 5.místa [15] 
 

Na obrázku č. 51 je vyznačeno území rozděleno podle katastru na jednotlivé pozemky. 

Sousední pozemky komunikace jsou soukromých vlastníkŧ. Na obrázku č. 52 jsou 

vyznačené dopravní nehody. Jsou po celé délce úseku, takţe lze vyloučit, ţe by se jednalo o 

konkrétní kritické místa. 
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  Obrázek 50: Vyznačení sousedních pozemků [19] 
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 Obrázek 51: Vyznačení dopravních nehod [autor] 
 

5.5.4 Výpočet podélných vzdáleností 

Podélný odstup je počítaný s délkou 0,6 m od vozovky. Ve skutečnosti je nejmenší podélný 

odstup stromŧ 10,0 m. Vozidlo by narazilo do kmenu stromu pod úhlem 3,43° a méně. 

Ideálně by zde měly být stromy od sebe 11 m a více. V tabulce 32 je ve druhém sloupci 

vypočtena vzdálenost při pouţití hodnoty 0,6 m a ve třetím sloupci je počítáno s hodnotou 1 

m podle ČSN. 

 
Tabulka 32: Výpočet podélného odstupu stromů [autor] 

Úhel vyjetí 

z komunikace [°] 

Podélný odstup stromů [m] (při 

vzdálenosti 0,6 m) 

Podélný odstup stromů 

(při vzdálenosti 1 m) 

1° 36,37 57,29 

5° 8,86 11,43 

10° 5,40 5,67 

15° 4,24 3,73 

20° 3,65 2,75 

25° 3,29 2,14 

30° 3,04 1,73 
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5.5.5 Výpočet odhadu diskrétního modelu 

Pravděpodobnost nárazu do stromu se počítá ze všech nehod, které se na tomto úseku staly 

od roku 2007. V následující tabulce máme všechny nehody roztříděné podle okolností. 

V druhé tabulce je vypočtena pravděpodobnost druhu nehody. 

 

Tabulka 33: Odhad diskrétního modelu pro 5. úsek [autor] 

u1 – podélné vzdál. u2 - čas y1 – náraz do stromu y2 – ostatní nehody 

1 0 1/3 2/3 

1 1 1/2 1/2 
 

Na daném úseku vychází, ţe za dne je  66% pravděpodobnost ostatních nehod. V noci 

vychází pravděpodobnost 50 % nárazu do stromu a 50 % na ostatní druhy nehod. 

 

5.5.6 Výpočet poměru šancí pomocí metody odds ratio 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Lštění - Zlenice a Líchovy-Obory. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 23: Data pro výpočet mezi 5. a 2. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 2 

Počet v kontrolované skupině 3 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 154 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=34,22. Pravděpodobnost, ţe na úseku Líchovy – 

Obory nastane nehoda náraz do stromu, je 34 x niţší neţ v úseku Lštění - Zlenice. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,0011. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Lštění - Zlenice a Řevničov-Mšec. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 24: Data pro výpočet mezi 5. a 1. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 2 

Počet v kontrolované skupině 18 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 41 
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Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=1,52. Pravděpodobnost, ţe na úseku Řevničov-

Mšec nastane nehoda náraz do stromu, je téměř 2 krát niţší neţ v úseku Lštění - Zlenice. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,66, coţ znamená, aby se dala zaručit tato 

pravděpodobnost nárazu do stromu, bylo by zapotřebí více dat. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Lštění - Zlenice a Přestavlky u Čerčan-Vranov. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 25: Data pro výpočet mezi 5. a 4. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 2 

Počet v kontrolované skupině 1 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 7 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=4,67. Pravděpodobnost, ţe na úseku Přestavlky u 

Čerčan-Vranov nastane nehoda náraz do stromu, je téměř 5 x niţší neţ v úseku Lštění - 

Zlenice. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,27. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Čerčany – Přestavlky u Čerčan a Zlenice-Lštění. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 26: Data pro výpočet mezi 5. a 3. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 2 

Počet v kontrolované skupině 5 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 12 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=1,60. Pravděpodobnost, ţe na úseku Čerčany – 

Přestavlky u Čerčan nastane nehoda náraz do stromu, je 2 x niţší neţ v úseku Zlenice-

Lštění. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,66. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Lštění - Zlenice a Bratřínov-Bojanovice. 
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V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 27: Data pro výpočet mezi 5. a 6. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 2 

Počet v kontrolované skupině 0 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 3 

Počet v kontrolované skupině 7 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=10,71. Pravděpodobnost, ţe na úseku Bratřínov-

Bojanovice nastane nehoda náraz do stromu, je téměř 11 x niţší neţ v úseku Lštění - 

Zlenice. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,16. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Z výpočtŧ Odds ratio pro úsek Lštění - Zlenice vyplývá, ţe na úseku I. třídy, kde je dodrţen 

správný odstup stromŧ, dochází k méně nehodám sráţka s pevnou překáţkou (strom). Na 

úseku Líchovy – Obory dochází k 34 krát méně nehodám neţ na úseku Lštění - Zlenice. 

S ostatními úseky nelze určit pravděpodobnost nehod z dŧvodu nedostatku dat. 

 

 Řešený úsekč. 6 5.6

Šestý úsek leţí mezi obcí Bratřínov a obcí Bojanovice. Silnice je třetí třídy č. 1021. K roku 

2017 bylo v Bratřínově 194 obyvatel. Silnice III/1021 spojuje obec Nová Ves pod Pleší s obcí 

Měchenice. Celá délka této komunikace je 17,2 km, ale vybraný úsek je dlouhý 1,3 km. 

Vyznačení úseku je na obrázku č. 53 a s větší podrobností na obrázku č. 54. Obec Bratřínov 

se nachází asi 30 km jiţně od Prahy. Obec Bojanovice se nachází asi 28 km od Prahy a ţije 

zde k 1. 1. 2017 451 obyvatel. 
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Obrázek 52: 6. úsek v mapě [15] 
 

 

Obrázek 53: Vyznačení 6. úseku [15] 
 

Silnice III/1021 nespadá mezi silnice, na kterých se sčítá intenzita. Všechny údaje o této 

komunikaci vychází z prŧzkumŧ provedených v běţný pracovní den. Celkem bylo zjištěno 7 

dopravních nehod, které jsou přiblíţené v tabulce č. 34. Sráţka se stromem na tomto úseku 

od roku 2007 do roku 2017 nebyla. Nenastala zde ţádná nehoda, která by měla za následek 

smrt člověka. Celý úsek je doprovázen alejí. Po jedné straně jsou starší stromy s křovinami, 

po druhé jsou nově vysázené stromy. Nově vysázené stromy byly zde sázeny v roce 2015. 
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Starší stromy nesplňují minimální odstup od komunikace, ale nové jsou vysázeny 1,7 m, coţ 

splňuje minimální odstup. Jak alej na tomto úseku vypadá je vidět na fotografii č. 57.  

 

5.6.1 Měření radarem 

Umístění radaru vyplývalo z výskytu dopravní značky a přístupného místa. Zároveň získání 

dat z rovného a přehledného úseku. Radar byl umístěn 30. 10. 2017 v 16:00 h. Měřil do 31. 

10. 2017 do 16:00 h. Mezi obcí Bratřínov a Bojanovice bylo naměřeno 1046 vozidel v obou 

směrech. Kvŧli nepřesnosti radaru byla pouţitá filtrace dat, odstranily se hodnoty, kdy odstup 

vozidel byl menší neţ 2 s a délka osobních automobilŧ byla do 2 m. Variace dopravy byla 

zaznamenávaná v běţný pracovní den. Z grafu je zřejmé, ţe ranní špička je kolem 8 h a 

odpolední je v 17 hodin. Počet vozidel, která projela příčným řezem pozemní komunikace za 

24 hodin, bylo 907. Intenzita dopravy v ranní špičce byla 77 vozidel a v odpolední 83 vozidel.  

Maximální rychlost se zde pohybuje do 90 km/h, coţ nepřevyšuje povolenou rychlost. 

 

 

Obrázek 54: Graf denní variace dopravy [autor] 
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Obrázek 55: Graf skladby dopravního proudu [autor] 
 

5.6.2 Měření odstupů stromů a skladby zeleně 

Na tomto úseku byla naměřena vzdálenost stromŧ od komunikace u nově vysázených 

stromŧ 1,7 m, coţy splňuje minimální odstup dle ČSN 73 6101. Starší stromy jsou, ale 

vysázeny v rozmezí od 0,5 m aţ 1,5 m. Podélné vzdálenosti u nově vysázených stromŧ byly 

naměřeny 16,2 m a u starších 8 m. Z toho vyplývá, ţe nově sázené stromy jsou podle normy 

správně vysázeny, ale starší se nachází nevhodně blízko. 

Skladba zeleně byla zjištěna převahou dubŧ letních a javorŧ mleče. Nachází se zde i několik 

jabloní a tři druhy křovin – rŧţe šípková, trnka, bez černý.  

 

Skladba dopravního proudu 

jednostopá vozidla Osobní automobily Lehké automobily Těţké automobily

0,38 % 

92,35 % 

6,12 % 

1,15 % 

Obrázek 56: Pohled na šestý řešený úsek [autor] 
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5.6.3 Rozbor dopravních nehod 

V úseku mezi Bratřínovem a Bojanovicemi se od roku 2007 do roku 2017 stalo 7 dopravních 

nehod. Sráţka se stromem z toho nebyla ani jedna. Při těchto nehodách nedošlo k usmrcení 

ani k těţkým zraněním. Rozbor všech dopravních nehod je v tabulce č. 34. K těţkým 

zraněním a usmrcení zde nedošlo. Na obrázku č. 59 je výřez z řešeného úseku, na kterém je 

vidět alej podél komunikace.  

 

Tabulka 34: Druhy nehod na komunikaci III/1021 [17] 

Druh nehody Počet nehod 

Srážka s pevnou překážkou 0 

     strom 0 

     sloup 0 

     odrazník, patník, sloupek, dopr.značky apod. 0 

     sloup - telefonní, veř.osvětlení, el.vedení apod. 0 

     zeď,pevná část mostů,podjezdů,tunelů apod. 0 

Srážka s lesní zvěří 5 

Havárie 2 

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 0 

Srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 0 

Srážka s domácím zvířetem 0 

Celkem nehod 7 

poznámka: nehody od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2017 

 

 

Na obrázku č. 58 jsou vyznačené 

dopravní nehody. Jsou po celé délce 

úseku, takţe lze vyloučit, ţe by se 

jednalo o konkrétní kritická místa. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 57: Vyznačení dopravních nehod 

[autor] 
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5.6.4 Výpočet podélných vzdáleností 

Podélný odstup je počítaný s délkou 0,5 m od vozovky. Ve skutečnosti je nejmenší podélný 

odstup stromŧ 8 m. Vozidlo by narazilo do kmenu stromu pod úhlem 3,57° a méně. Ideálně 

by zde měly být stromy od sebe 11 m a více. V tabulce 35 je ve druhém sloupci vypočtena 

vzdálenost při pouţití hodnoty 0,5 m a ve třetím sloupci je počítáno s hodnotou 1 m podle 

ČSN. 

 

Tabulka 35: Výpočet podélné vzdálenosti [autor] 

Úhel vyjetí z komunikace [°] Podélný odstup stromů [m] 

(při vzdálenosti 0,5 m) 

Podélný odstup stromů 

(při vzdálenosti 1 m) 

1° 30,64 57,29 

5° 7,72 11,43 

10° 4,84 5,67 

15° 3,87 3,73 

20° 3,37 2,75 

25° 3,07 2,14 

30° 2,87 1,73 

Obrázek 58: Ortofoto 6 [15] 
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5.6.5 Výpočet odhadu diskrétního modelu 

Pravděpodobnost nárazu do stromu se počítá ze všech nehod, které se na tomto úseku staly 

od roku 2007. V následující tabulce máme všechny nehody roztříděné podle okolností. 

V druhé tabulce je vypočtena pravděpodobnost druhu nehody. 

 

Tabulka 36: Odhad diskrétního modelu pro 6. úsek [autor] 

u1 – podélné vzdál. u2 - čas y1 – náraz do stromu y2 – ostatní nehody 

3 0 0 1 

3 1 0 1 

 

Na daném úseku vychází, ţe za dne je z 100 % pravděpodobnost ostatních nehod. V noci 

vychází pravděpodobnost 100 % pro ostatní druhy nehod. 

 

5.6.6 Výpočet poměru šancí pomocí metody odds ratio 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Bratřínov - Bojanovice a Líchovy-Obory. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 28: Data pro výpočet mezi 6. a 2. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 0 

Počet v kontrolované skupině 3 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 154 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=2,394. Pravděpodobnost, ţe na úseku Líchovy – 

Obory nastane nehoda náraz do stromu, je 3 x niţší neţ v úseku Bratřínov - Bojanovice. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,49.  

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Bratřínov - Bojanovice a Řevničov-Mšec. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 29: Data pro výpočet mezi 6. a 1. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 0 

Počet v kontrolované skupině 18 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 41 
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Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,15. Pravděpodobnost, ţe na úseku Řevničov-

Mšec nastane nehoda náraz do stromu, je zhruba 7 x vyšší neţ v úseku Bratřínov - 

Bojanovice. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,20, coţ znamená, aby se dala zaručit tato 

pravděpodobnost nárazu do stromu, bylo by zapotřebí více dat. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat Bratřínov - Bojanovice a Přestavlky u Čerčan-Vranov. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 30: Data pro výpočet mezi 6. a 4. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 0 

Počet v kontrolované skupině 1 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 7 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,33. Pravděpodobnost, ţe na úseku Přestavlky u 

Čerčan-Vranov nastane nehoda náraz do stromu, je téměř 3 x vyšší neţ v úseku Bratřínov - 

Bojanovice. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,52. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Čerčany – Přestavlky u Čerčan a Bratřínov - 

Bojanovice. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 31: Data pro výpočet mezi 6. a 3. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 0 

Počet v kontrolované skupině 5 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 12 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,15. Pravděpodobnost, ţe na úseku Čerčany – 

Přestavlky u Čerčan nastane nehoda náraz do stromu, je 6 x vyšší neţ v úseku Bratřínov - 

Bojanovice. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,22. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 
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Poměr šancí byl vypočten z dat úsekŧ Bratřínov-Bojanovice a Lštění - Zlenice. 

V exponované skupině jsou data nehod náraz do stromu a v kontrolované skupině jsou data 

všechny ostatní nehody. 

 

Tabulka 32: Data pro výpočet mezi 6. a 5. úsekem 

Případy s pozitivním 

(špatným) výsledkem 

Počet v exponované skupině 0 

Počet v kontrolované skupině 2 

Případy s negativním 

(dobrým) výsledkem 

Počet v exponované skupině 7 

Počet v kontrolované skupině 3 

 

Výsledkem tohoto poměru je odds ratio=0,09. Pravděpodobnost, ţe na úseku Lštění - 

Zlenice nastane nehoda náraz do stromu, je téměř 11 x vyšší neţ v úseku Bratřínov - 

Bojanovice. 

Hladina významnosti testu α vyšla 0,16. V tomto případě je málo dat pro přesný výsledek. 

 

Z výpočtŧ Odds ratio pro úsek Bratřínov - Bojanovice vyplývá, ţe na tomto úseku nedostatek 

dat k porovnávání s ostatními úseky. 
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 Zhodnocení průzkumů 5.7

V prvním úseku na komunikaci I. třídy mezi Řevničovem a obcí Mšec je nedostatečná 

vzdálenost mezi hranou komunikace a stromy. Podle ČSN 73 6101 by stromy podél 

komunikací  I. třídy měly v rovině být nejblíţe 5 m a v zářezu 3 m. Na obrázku č.60 vidíme, 

jaké vzdálenosti jsou na zvolených úsecích. První úsek mezi Řevničovem a obcí Mšec 

nesplňuje tyto minimální rozestupy. Stromy se nacházejí nevhodně blízko, coţ u nehod při 

vyšší rychlosti je katastrofální.  

Druhý úsek na komunikaci I. třídy je podle ČSN 73 6101 se správnými vzdálenostmi. Na této 

komunikaci se vozidla pohybují nejrychleji z řešených úsekŧ a zároveň je zde málo 

dopravních nehod s nárazem do stromu. Z čehoţ vyplývá, ţe dodrţování minimálních 

odstupŧ, má smysl. 

Prŧměrná rychlost na prvním řešeném úseku je 60 km/h a maximální rychlost zde byla 

naměřena 103 km/h. U druhého úseku je prŧměrná rychlost 71 km/h a nejvyšší naměřená 

rychlost 127 km/h. Povolená rychlost je zde 90 km/h. Dráha pro zastavení spočítána 

z reakční a brzdné dráhy pro rychlost 90 km/h vychází na téměř 70 m. Při přesaţení 

povolené rychlosti na 127 km/h je dráha pro zastavení téměř 125 m. Podélná vzdálenost 

závislá na úhlu vyjetí 1° pro první úsek byla spočtena na 69 m, ale pro druhý vychází na 286 

m. 

Z nehod na prvním úseku bylo zjištěno, ţe 28 % nehod ve dne je sráţka se stromem. V noci 

je 27 % nehoda se stromem. Na druhém úseku je pravděpodobnost nehody se stromem 1 

%. V noci je pravděpodobnost 4 %. Z výpočtu statistický kalkulačky poměru šancí vychází, 

ţe úsek mezi Líchovy a Obory má 22krát menší pravděpodobnost nehody se stromem neţ 

úsek mezi Řevničovem a Mšecem.  

Třetí úsek na komunikaci II. třídy mezi Čerčany a Přestavlky u Čerčan je dostatečná 

vzdálenost mezi hranou komunikace a stromy. Podle ČSN 73 6101 by stromy podél 

komunikací s šířkou menší jak 10 m měly v rovině být nejblíţe 1 m. Na obrázku č.61 vidíme, 

jaké vzdálenosti jsou na zvolených úsecích. Třetí úsek mezi Čerčany a Přestavlky u Čerčan 

splňují tyto minimální rozestupy, ale tato vzdálenost je nedostatečná při rychlostech 90 

km/hod. Čtvrtý úsek na komunikaci II. třídy je podle ČSN 73 6101 se správnými 

vzdálenostmi.  

Prŧměrná rychlost byla naměřena 67 km/h pro třetí úsek a 56 km/h pro čtvrtý úsek. 

Maximální rychlost naměřená pro třetí úsek byla 80 km/h a pro čtvrtý úsek 69 km/h.  

Ze všech dopravních nehod na třetím úseku bylo zjištěno, ţe 33 % nehod ve dne je sráţka 

se stromem. V noci je 25 % nehoda se stromem. Na čtvrtém úseku je pravděpodobnost 

nehody se stromem 0 %. V noci je pravděpodobnost 33 %. Z výpočtŧ poměru šancí nelze 

s určitostí říct výsledek, protoţe je na těchto úsecích málo dat. Poměr vyšel, ţe na úseku 
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Vranov – Přestavlky u Čerčan, je 3krát menší pravděpodobnost nárazu do stromu neţ 

v úseku Čerčany – Přestavlky u Čerčan. 

Pátý úsek na komunikaci III. třídy mezi Lštěním a Zlenicí je nedostatečná vzdálenost mezi 

hranou komunikace a stromy. Podle ČSN 73 6101 by stromy podél komunikací s šířkou do 

10 m měly být v rovině nejblíţe 1 m. Na obrázku č.62 vidíme, jaké vzdálenosti jsou na 

zvolených úsecích. Pátý úsek mezi Lštěním a Zlenicí nesplňuje tyto minimální rozestupy. 

Stromy se nacházejí nevhodně blízko. Šestý úsek na komunikaci III. třídy je také s 

nesprávnými vzdálenostmi.  

Prŧměrná rychlost pro pátý úsek byla zjištěna 38 km/h a pro šestý úsek 66 km/h. Maximální 

rychlost naměřená na pátém úseku byla 63 km/h a na šestém 91 km/h.  

Ze všech dopravních nehod na pátém úseku bylo zjištěno, ţe 33 % nehod ve dne je sráţka 

se stromem. V noci je 50 % nehoda se stromem. Na šestém úseku je pravděpodobnost 

nehody se stromem 0 %. V noci je pravděpodobnost 0 %. Z výpočtŧ poměru šancí nelze 

s určitostí říct výsledek, protoţe je na těchto úsecích málo dat. Poměr vyšel, ţe na úseku 

mezi Bratřínovem a Bojanovicemi, je 10krát menší pravděpodobnost nárazu do stromu neţ 

v úseku Zlenice a Lštění. 
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Obrázek 59: Vzorové řezy komunikací I. třídy[autor] 



 

92 
 

 

Obrázek 60: Vzorové řezy komunikací II. třídy[autor] 
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Obrázek 61: Vzorové řezy komunikací III. třídy[autor] 
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6. Dotazníkové šetření 

Pro zhodnocení tohoto tématu byl vytvořen dotazník, kde bylo za cíl zjistit, jaký mají lidé 

názor na stromy podél dopravních cest. Na obrázku č. 33 je ukázka dotazníku, který byl 

pouţit. Dotazníku se zúčastnilo 92 respondentŧ z toho 65 muţŧ a 27 ţen. V následující 

tabulce vidíme, jak lidé odpovídali. Z dotazníku vyplývá, ţe téměř 45 % dotázaných je pro 

zachování alejí, 17 % pro zachování jen na III. třídách a 17 % pro zachování na III. a II. 

třídách. Pouhých 15 % je pro komunikace bez doprovodné aleje. 65 % dotázaných se při 

prŧjezdu v úseku s alejí cítí stejně jako na úseku bez aleje, dokonce 10 % dotázaných 

uvedlo, ţe se cítí bezpečněji na úseku s alejí. 

 

Tabulka 37: Odpovědi z dotazníku [autor] 

Pohlaví Počet dotázaných Procento 

Ţena 27 29,3 % 

muţ 65 70,7 % 

Věk   

Do 30 let 67 72,8 

Mezi 30-50 22 23,9 

50 a více 3 3,3 

Dosažené vzdělání   

Základní 3 3,3 

Výuční list 8 8,7 

Střední škola s maturitou 42 45,7 

Vysoká škola 39 42,4 

Jste řidič   

Nejezdím pravidelně 31 33,7 

Jezdím kaţdý den 56 60,9 

Nemám řidičský prŧkaz 5 5,4 

Účastník dopr. nehody   

Ano, víckrát 22 23,9 

Ano, jen jednou 30 32,6 

Nebyl/a 40 43,5 

Pro zachování alejí   

Ano 41 44,6 

Ano (III.třída) 17 18,5 

Ano (II. a III. třída) 17 18,5 
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Pohlaví Počet dotázaných Procento 

Nezajímá mě to 3 3,3 

nemají být podél komunikací 14 15,2 

Pocit při průjezdu alejí   

Bezpečněji 10 10,9 

Stejně 60 65,2 

Nevím 12 13,0 

Cítím se v nebezpečí 9 9,8 

Nejezdím úseky s alejí 1 1,1 

Vada při průjezdu   

Střídání světla 11 12,0 

vyšší výskyt zvířat 10 10,9 

Spadané listí, plody 10 10,9 

Špatný rozhled 21 22,8 

Nevadí mi 33 35,9 

Jiný dŧvod 7 7,6 

Proč chceme stromy   

Zachycení škodlivin 20 21,7 

Ochrana před sluncem 3 3,3 

Lepší orientace 20 21,7 

Tlumení hluku 12 13,0 

Zmírnění bočního větru 18 19,6 

Nechci stromy 11 12,0 

Jiný dŧvod 8 8,7 

 



 

96 
 

 

Obrázek 62: Graf - odpovědi dotázaných [autor] 
 

 

 

Obrázek 63: Graf - odpovědi dotázaných [autor] 
 

Jste pro zachování alejí podél dopravních cest? 

Ano

Ano (III.třída)

Ano (II. a III. třída)

Nezajímá mě to

nemají být podél komunikací

Bezpečněji

Stejně

Nevím

Cítím se v nebezpečí

Nejezdím úseky s alejí

Jak se cítíte při prŧjezdu alejí? 
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Obrázek 64: Ukázka dotazníku[autor]     
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7. Závěr 

Diplomová práce byla věnována silničním alejím. Byly popsány výhody a nevýhody dřevin 

podél dopravních cest. Stromy podél silnic jsou nebezpečná pevná překáţka a tak 

bychom měli k tomuto tématu přistupovat se zodpovědností. Práce se zabývá současnými 

zákony a poukazuje na mezeru chybějící v ČSN 73 6101. V ČSN 73 6101 nalezneme, jak 

daleko se mají stromy vysazovat od koruny komunikace, ale ne jakou podélnou 

vzdálenost mají mezi sebou jednotlivé kmeny mít. Tímto problémem se zabývá kapitola 

4.4. Zároveň tato práce ukazuje, ţe vzdálenosti popsané v zákoně jsou zbytečně malé a 

nezajišťují bezpečnost provozu na komunikacích. Kdyby se vzdálenosti od komunikace 

zvětšili na 10 m, nedocházelo by ke střetŧm s pevnou překáţkou (stromem), protoţe 

většina vozidel do takové vzdálenosti při opuštění komunikace nedojede. Jako ideální 

podélnou vzdálenost stromŧ se pouţil výpočet pro vyjetí pod úhlem 6°, kdy je zjištěno, ţe 

většina vozidel vybočuje do tohoto úhlu. Minimální odstup od komunikace je 1 m a pro 

tyto vzdálenosti vyšel výpočet nárazu do stromu 9,5 m. Tato vzdálenost je tedy 

povaţována za minimální podélný odstup. Bohuţel tato vzdálenost nám nezaručí vyhnutí 

vozidla kmenu, protoţe řidič většinou v této situaci není schopen své vozidlo řídit a 

nasměrovat se mezi dva kmeny, ale nehodovost se sníţí.  

Pro prŧzkumy a výpočty bylo zvoleno šest úsekŧ ze středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl zvolen z dŧvodu nejvyššího počtu dopravních nehod a nejvyššího počtu sráţek se 

stromem. Nachází se zde nejvíce silničních alejí a je zde nejhustší silniční síť. Rozborem 

jednotlivých krajŧ se zabývá kapitola 3. Všechny zvolené úseky jsou s doprovodnou alejí. 

Na všech šesti úsecích byl proveden terénní prŧzkum, měření radarem, rozbor 

dopravních nehod a výpočet podélné vzdálenosti a pravděpodobnosti nehod. Podrobné 

seznámení s jednotlivými prŧzkumy a zpŧsoby výpočtŧ je ve čtvrté kapitole. Jednotlivé 

úseky jsou řešeny od páté kapitoly. Dva úseky byly vybrané z I.tříd, kde jeden úsek je 

vysázen s minimálními vzdálenostmi podle ČSN 73 6101 a dopadl z hlediska bezpečnosti 

dobře, i kdyţ se zde nedodrţuje povolená rychlost. Druhý úsek na I.třídě má menší 

vzdálenosti od komunikace neţ povoluje norma a je zde kvŧli tomu více sráţek se 

stromem. Podle ČSN 73 6101 by stromy podél komunikací I. třídy měly v rovině být 

nejblíţe 5 m a v zářezu 3 m. První úsek je mezi Řevničovem a Mšecem. Druhý úsek je 

mezi obcí Líchovy a Obory.  

Dva úseky jsou na silnicích II. třídy, kde jsou minimální vzdálenosti dodrţeny. Tyto dva 

úseky se nachází u obce Přestavlky u Čerčan. Oba úseky na III.třídách nemají dodrţené 

minimální vzdálenosti stromŧ od komunikace. Jeden úsek je na komunikaci jiţně od Prahy 

mezi obcemi Bratřínov a Bojanovice a druhý u Čerčan ve Zlenicích. 
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Při měření radarem bylo zjištěno, ţe povolená rychlost se nedodrţuje na úsecích I. třídy. 

Na ostatních úsecích byla rychlost dodrţena. Je to zpŧsobené nejspíše z dŧvodu příliš 

úzké komunikace, kde se řidiči nedovolí jet rychleji. Dráha pro zastavení spočítána 

z reakční a brzdné dráhy pro rychlost 90 km/h vychází na téměř 70 m.  

Z nehod na prvním úseku bylo zjištěno, ţe 28 % nehod ve dne je sráţka se stromem. 

V noci je 27 % nehod sráţka se stromem. Na druhém úseku je pravděpodobnost nehody 

se stromem 1 %. V noci je pravděpodobnost 4 %. Ze statistických výpočtŧ poměrŧ šancí 

vychází, ţe úsek mezi Líchovy a Obory má 22krát menší pravděpodobnost nehody se 

stromem neţ úsek mezi Řevničovem a Mšecem. Lze tedy říct, ţe sráţky se stromem se 

stávají na úsecích, kde nejsou dodrţeny minimální odstupy stromŧ od vozovky.  

Ze všech dopravních nehod na třetím úseku (Čerčany – Přestavlky u Čerčan) bylo 

zjištěno, ţe 33 % nehod ve dne je sráţka se stromem. V noci je 25 % nehod sráţka se 

stromem. Na čtvrtém úseku je pravděpodobnost nehody se stromem ve dne 0 %. V noci 

je pravděpodobnost 33 %. 0% pravděpodobnost vychází z dŧvodu, ţe doposud zde 

nebyla ani jedna nehoda sráţka se stromem. Z výpočtŧ poměru šancí nelze s určitostí říct 

výsledek, protoţe je na těchto úsecích málo dat. Poměr vyšel, ţe na úseku Vranov – 

Přestavlky u Čerčan, je 3krát menší pravděpodobnost nárazu do stromu neţ v úseku 

Čerčany – Přestavlky u Čerčan. Z těchto úsekŧ vyplývá, ţe se více nehod sráţek se 

stromem na komunikacích II. třídy stávají v noci. 

Pátý a šestý úsek na komunikaci III. třídy mezi Lštěním - Zlenicí a Bratřínovem – 

Bojanovicemi je nedostatečná vzdálenost mezi hranou komunikace a stromy. Podle ČSN 

73 6101 by stromy podél komunikací s šířkou do 10 m měly být v rovině nejblíţe 1 m.  

Ze všech dopravních nehod na pátém úseku bylo zjištěno, ţe 33 % nehod ve dne je 

sráţka se stromem. V noci je 50 % nehoda se stromem. Na šestém úseku je 

pravděpodobnost nehody se stromem 0 %. V noci je pravděpodobnost 0 %. Z výpočtŧ 

poměru šancí nelze s určitostí říct výsledek, protoţe je na těchto úsecích málo dat. 

Z těchto úsekŧ lze říci, ţe se více nehod se stromem stává v noci. Je to z dŧvodu, ţe přes 

den je vyšší intenzita a stává se častěji sráţka s jiným vozidlem.  

Celkově mŧţeme říci, ţe při dodrţení minimálních vzdáleností od komunikace podle ČSN 

73 6101 a při minimálních podélných vzdálenostech 9,5 m, je niţší nehodovost se stromy.  
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Tabulka 1: Řevničov – Mšec – podklad pro výpočty 

nehody vzdálenost noc/den 

0 3 1 

1 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

1 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

1 3 1 

0 3 0 

1 3 0 

0 3 1 

1 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

1 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

1 3 0 

0 3 0 

1 3 0 

0 3 1 

1 3 1 

1 3 1 

1 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

1 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

1 3 0 

1 3 0 

0 3 1 



 

 
 

nehody vzdálenost noc/den 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

1 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

1 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

 

Tabulka 2: Líchovy – Obory – podklad pro výpočty 

nehody vzdálenost noc/den 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 



 

 
 

nehody vzdálenost noc/den 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 



 

 
 

nehody vzdálenost noc/den 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 



 

 
 

nehody vzdálenost noc/den 

0 3 1 

1 3 0 

0 3 1 

1 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

1 3 1 

 

 

 

 



 

 
 

Tabulka 3: Čerčany – Přestavlky u Čerčan – podklad pro výpočty 

Druh nehody Podélné vzdálenosti Čas nehody 

1 1 1 

1 1 0 

1 1 1 

1 1 0 

1 1 0 

0 1 0 

0 1 1 

0 1 0 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 0 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 1 

0 1 0 

 

Tabulka 4: Přestavlky u Čerčan – Vranov – podklad pro výpočty 

Druh nehody Podélné vzdálenosti Čas nehody 

1 2 1 

0 2 0 

0 2 0 

0 2 0 

0 2 1 

0 2 0 

0 2 0 

0 2 1 

 

Tabulka 5: Lštění – Zlenice – podklad pro výpočty 

Druh nehody Podélné vzdálenosti Čas nehody 

1 1 0 

1 1 1 

0 1 1 

0 1 0 

0 1 0 

 

Tabulka 6: Bratřínov – Bojanovice – podklad pro výpočty 

Druh nehody Podélné vzdálenosti Čas nehody 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

0 3 0 

0 3 0 

0 3 1 

 



 

 
 

Pozn.: druh nehody:   sráţka se stromem = 1 

    ostatní nehody = 0 

 podélné vzdálenosti: (0, 10) hodnoty v metrech =1 

    <10, 20) = 2 

    <20, ∞) = 3 

 čas nehody:  den = 0 

    noc = 1 


