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1. 1. ÚÚVODVOD

v obcv obcíích ch –– 70 % dopravn70 % dopravníích nehodch nehod
na vlna vláádndníí úúrovni rovni –– DopravnDopravníí politika + politika + 
strategickstrategickéé dokumenty (Ndokumenty (Náárodnrodníí strategie strategie 
bezpebezpeččnosti silninosti silniččnníího provozu)ho provozu)
nutnnutnéé řříízenzeníí bezpebezpeččnosti na nosti na úúrovni mrovni měěst a st a 
obcobcíí –– vychvycháázzíí z vlz vláádndníích dokumentch dokumentůů, , 
podmpodmíínněěno stno stáávajvajííccíí prpráávnvníí úúpravou provozu pravou provozu 
na pozemnna pozemníích komunikacch komunikacíích a financh a finanččnníími mi 
momožžnostmi krajnostmi krajůů, m, měěst a obcst a obcíí
v souv souččasnosti NEEXISTUJE zasnosti NEEXISTUJE záákonnkonnáá
povinnost zapovinnost začčlenit bezpelenit bezpeččnost silninost silniččnníího ho 
provozu do plprovozu do pláánnůů rozvojerozvoje



Situace v Situace v ČČR:R:
Projekty, kde bezpeProjekty, kde bezpeččnost je pojnost je pojíímmáána v na v šširiršíších ch 

souvislostech, tj. ve spojensouvislostech, tj. ve spojeníí se zdravým se zdravým 
zpzpůůsobem sobem žživota a ohledem na ivota a ohledem na žživotnivotníí
prostprostřřededíí..

-- projekt projekt BezpeBezpeččnnáá komunitakomunita
-- r. 1994 zalor. 1994 založžena asociace ena asociace NNáárodnrodníí ssííťť

Zdravých mZdravých měěstst (www.(www.nszmnszm..czcz))
-- projekty projekty Nadace partnerstvNadace partnerstvíí v rv ráámci programu mci programu 

Doprava pro 21. stoletDoprava pro 21. stoletíí



2. 2. ÚÚPRAVY KOMUNIKACPRAVY KOMUNIKACÍÍ KE ZVÝKE ZVÝŠŠENENÍÍ
BEZPEBEZPEČČNOSTINOSTI

MMíísta sta ččastých dopravnastých dopravníích nehod ve mch nehod ve měěstech a obcstech a obcíích:ch:
PPřřechody pro chodce,echody pro chodce,
Oblast zastOblast zastáávek hromadnvek hromadnéé dopravy,dopravy,
KKřřiižžovatky,ovatky,
PrPrůůtahy silnic.tahy silnic.

V letech 2001 V letech 2001 –– 2005 2005 řřeeššen projekt MD en projekt MD „„Výzkum Výzkum 
zvyzvyššovováánníí bezpebezpeččnosti silninosti silniččnníího provozu na ho provozu na 
pozemnpozemníích komunikacch komunikacíích pomocch pomocíí dopravndopravněě ––
ininžženýrských a dopravnenýrských a dopravněě –– organizaorganizaččnníích opatch opatřřenení“í“..



2. 1 P2. 1 Přřechody pro chodceechody pro chodce

nehodovost chodcnehodovost chodcůů v v ČČR je 5x vyR je 5x vyššíšší nenežž je je 
prprůůmměěr v zemr v zemíích EUch EU
v r. 2005 v r. 2005 –– usmrceno 244 chodcusmrceno 244 chodcůů (11 d(11 děěttíí))
v rv ráámci výzkumnmci výzkumnéého projektu byla sledovho projektu byla sledováána na 
opatopatřřeneníí, kter, kteráá by mby měěla pla přřispispěět ke zvýt ke zvýššeneníí
bezpebezpeččnosti v tnosti v těěchto oblastechchto oblastech



DoporuDoporuččeneníí pro bezpepro bezpeččnnéé uspouspořřááddáánníí ppřřechoduechodu

zkrzkráácenceníí ddéélky plky přřechecháázenzeníí vlovložženeníím stm střřednedníího ho 
dděěllííccíího ochrannho ochrannéého ostrho ostrůůvku,vku,
vysazenvysazenéé chodnchodnííkovkovéé plochy, kterplochy, kteréé zuzužžujujíí profil profil 
ppřřechecháázenzenéé komunikace a zajikomunikace a zajiššťťujujíí leplepšíší podmpodmíínky nky 
pro rozhled jak pro chodce, tak pro pro rozhled jak pro chodce, tak pro řřidiidičče,e,
zvýzvýššeneníí plochy pplochy přřechodu echodu –– integrovaný pintegrovaný přřííččný prný prááh,h,
optimalizovanoptimalizovanéé šíšířřky jky jíízdnzdníích pruhch pruhůů, kter, kteréé ppřřispispíívajvajíí
kk ninižžšíší rychlosti motorových vozidel,rychlosti motorových vozidel,
kvalitnkvalitníí osvosvěětlentleníí a dostatea dostateččnnéé vybavenvybaveníí, tj. zaji, tj. zajiššttěěnníí
vvččasnasnéé viditelnosti chodce na pviditelnosti chodce na přřechodu za echodu za 
zhorzhorššených podmených podmíínek a vnek a v noci.noci.



StStřřednedníí dděěllííccíí ochranný ostrochranný ostrůůvekvek



VysazenVysazenéé chodnchodnííkovkovéé plochyplochy

chybná úprava



2. 2 Zast2. 2 Zastáávky hromadnvky hromadnéé dopravydopravy

Typy autobusových zastTypy autobusových zastáávekvek
typ I typ I –– zastzastáávkový zvkový záálivliv, I > 800 voz/hod, > 24 , I > 800 voz/hod, > 24 

bus/hodbus/hod



typ II typ II –– zastzastáávka na jvka na jíízdnzdníím pruhu, m pruhu, I < 500 I < 500 
(800) voz/hod, < 12 bus/hod, doba st(800) voz/hod, < 12 bus/hod, doba stáánníí
bus vbus v zastzastáávce < 20 secvce < 20 sec



typ III typ III –– zastzastáávka typu vka typu „„zzáátkatka““,, I < 500 (800) I < 500 (800) 
voz/hod, < 12 bus/hod, doba stvoz/hod, < 12 bus/hod, doba stáánníí bus bus 
vv zastzastáávce < 20 secvce < 20 sec



DoporuDoporuččeneníí pro bezpepro bezpeččnnéé uspouspořřááddáánníí
tramvajovtramvajovéé zastzastáávkyvky

eliminace zasteliminace zastáávek s výstupem na vozovku vek s výstupem na vozovku ––
nevýhodný výnevýhodný výšškový rozdkový rozdííl pl přři ni náástupu a stupu a 
výstupu, ohrovýstupu, ohrožžovováánníí cestujcestujííccíích automobily,ch automobily,
zastzastáávkovvkovéé mysy mysy –– jjíízdnzdníí pruh je v prostoru pruh je v prostoru 
zastzastáávky nahrazen chodnvky nahrazen chodnííkem, automobily kem, automobily 
jsou vedeny po kolejjsou vedeny po kolejíích,ch,
vvíídedeňňskskéé zastzastáávky vky –– zastzastáávka se zvývka se zvýššenou enou 
vozovkou.vozovkou.



ZastZastáávkový mysvkový mys

ZastZastáávka vka „„vvíídedeňňskskééhoho
typutypu““



2. 3 Pr2. 3 Průůtahy silnic obcemitahy silnic obcemi

DoporuDoporuččeneníí pro bezpepro bezpeččnnéé uspouspořřááddáánníí prprůůtahutahu
úúprava pprava přřechodu echodu extravilextraviláánn –– intravilintraviláánn, nap, napřř. . 
ppřřestavba prestavba průůseseččnnéé kkřřiižžovatky na vjezdu do ovatky na vjezdu do 
mměěsta na okrusta na okružžnníí, p, přřííp. vlop. vložženeníí vjezdovvjezdovéého ho 
ostrostrůůvku,vku,
úúprava pprava přřechodechodůů pro chodce vlopro chodce vložženeníím napm napřř. . 
ststřřednedníího dho děěllííccíího ostrho ostrůůvku,vku,
vklvklááddáánníí vysazených chodnvysazených chodnííkových a kových a 
zelených ploch do parkovaczelených ploch do parkovacíích pruhch pruhůů..



Vjezdový ostrVjezdový ostrůůvekvek

ÚÚprava prprava průůtahutahu



-- hlavnhlavníí komunikace v obcikomunikace v obci
-- chybchybíí chodnchodnííky, pky, přřechodyechody

-- dlouhý prdlouhý průůhledhled
-- vysokvysokáá rychlostrychlost

1 neuspořádaný prostor

Komunikace po Komunikace po úúpravpravěě







Optimalizace Optimalizace šíšířřky jky jíízdnzdníích pruhch pruhůů (Rakousko)(Rakousko)

jízdní pruhy 2,80 m

parkovací
stání



Význam uvedených opatVýznam uvedených opatřřeneníí na bezpena bezpeččnostnost

podle výsledkpodle výsledkůů pilotnpilotníích projektch projektůů dodoššlo lo 
k poklesu usmrcených pk poklesu usmrcených přři dopravni dopravníích nehodch nehodáách o ch o ¾¾, , 
vváážžnněě zranzraněěných o ných o ½½ (za srovnateln(za srovnatelnéé obdobobdobíí), ), 
opatopatřřeneníí na vjezdu do obce upozornna vjezdu do obce upozorníí řřidiidičče na zme na změěnu nu 
dopravndopravníího reho režžimu (dojde zpravidla k zimu (dojde zpravidla k zúúžženeníí a a 
smsměěrovrovéému vychýlenmu vychýleníí komunikace), komunikace), 
realizovrealizováánníím m úúprav dojde ke snprav dojde ke sníížženeníí rychlosti rychlosti 
vozidel, zlepvozidel, zlepšíší se podmse podmíínky pro pnky pro pěěšíší a zatraktivna zatraktivníí pro pro 
cyklistickou dopravu, cyklistickou dopravu, 
úúpravami nenpravami neníí ovlivnovlivněěna kapacita komunikace, na kapacita komunikace, 
dochdocháázzíí k menk menšíšímu pomu poččtu konflikttu konfliktůů mezi automobily mezi automobily 
a chodci (zjednodua chodci (zjednoduššeneníí ppřřechecháázenzeníí).).



2. 4 Okru2. 4 Okružžnníí kkřřiižžovatkyovatky
DoporuDoporuččeneníí pro bezpepro bezpeččnnéé uspouspořřááddáánníí OKOK

vvččasnasnáá postpostřřehnutelnostehnutelnost vv komunikakomunikaččnníí ssííti, ti, 
vyznavyznaččeneníí typu ktypu křřiižžovatky, souvisovatky, souvisíí zejmzejmééna na 
ss ppřřednostednostíí pro dosud hlavnpro dosud hlavníí proudy,proudy,
sprspráávnvnéé dopravndopravníí znaznaččeneníí na pna přřííjezdech,jezdech,
sprspráávnvnáá dispozice kdispozice křřiižžovatkyovatky
–– optimoptimáálnlníí pompoměěr okrur okružžnníího pho páásu a pojsu a pojíížždděěnnéého ho 

prstence, prstence, 
–– kolmkolméé vedenvedeníí paprskpaprskůů kkřřiižžovatky, zamezenovatky, zamezeníí

tangencitangenciáálnlníích prch průůjezdjezdůů kkřřiižžovatkou,ovatkou,
–– dodrdodržženeníí sprspráávných rozhledových pomvných rozhledových poměěrrůů,,
–– jednotnost pojednotnost poččtu pruhtu pruhůů na okruhu, vjezdech a na okruhu, vjezdech a 

výjezdech,výjezdech,
–– zajizajiššttěěnníí dobrdobréé viditelnosti vviditelnosti v noci a za zhornoci a za zhorššených ených 

podmpodmíínek.nek.



9,3 m





1! 2!



5. Z5. ZÁÁVVĚĚRR

ddůůleležžitým hlediskem nitým hlediskem náávrhu vrhu úúprav je prav je 
bezpebezpeččnost silninost silniččnníího provozu, ho provozu, 
ppřři realizaci opati realizaci opatřřeneníí je nutnje nutnéé vychvycháázet zet 
z z analýzy dopravnanalýzy dopravníí nehodovosti nehodovosti se se 
specifikacspecifikacíí problprobléémových mmových míístst
a dopravna dopravníích prch průůzkumzkumůů..



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Dagmar KoDagmar Koččáárkovrkováá
kocarkovakocarkova@fd.@fd.cvutcvut..czcz

ČČVUT v Praze Fakulta dopravnVUT v Praze Fakulta dopravníí

ÚÚstav dopravnstav dopravníích systch systéémmůů
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