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I. CÍL METODIKY

Metodika je rozdělena na dvě na sebe navazující části – Provedení dopravních průzkumů a Vyhodnocení získaných 

dopravně-inženýrských informací.

Cílem první části metodiky je popsat přesný návod pro provedení dopravních průzkumů křižovatek včetně 

požadovaných výstupů. Tato data slouží jako podklad pro analýzu dopravně-inženýrských parametrů křižovatek a 

následně pro návrh vhodných úprav zvyšujících bezpečnost provozu na sledovaných křižovatkách.

Cílem druhé části metodiky je stanovit postup pro vyhodnocování veškerých dat získaných při uskutečňování 

dopravních průzkumů křižovatek. 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY

Obecná část Metodiky provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů je doplněná o praktické postupy sběru a 

vyhodnocení dat. Tyto postupy byly použity v projektu č. TA01031303 - Výzkum efektivity vhodných úprav na 

rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů, v rámci kterého tato metodika vznikla. 

Projekt řeší výzkumná organizace Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ve spolupráci s firmou EDIP, s.r.o. pro 

Technologickou agenturu ČR v letech 2011-2013.

Metodika se zabývá především průzkumy neřízených křižovatek a jejich větví. Navržený model pro sběr a 

vyhodnocení dat lze aplikovat i pro ostatní typy křižovatek a případně také pro mezikřižovatkové úseky, avšak 

pouze při zohlednění následujících norem: ČSN 73 6101 [3] a ČSN 73 6110 [5]. 

Na tuto metodiku navazuje metodika popisující postup pro úpravu křižovatek, do které data z této metodiky 

vstupují jako zdrojová data.
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1. PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KŘIŽOVATEK

V první části metodiky jsou sepsány postupy pro provedení dopravních průzkumů na všech typech úrovňových 

neřízených křižovatek, včetně okružních křižovatek tak, aby byly jednotné a snadno vyhodnotitelné a 

porovnatelné. Tyto průzkumy lze provádět jak na intravilánových, tak extravilánových křižovatkách.

1.1 VÝBĚR KŘIŽOVATKY PRO DOPRAVNÍ PRŮZKUM

Tato metodika slouží ke sledování výše uvedeného typu křižovatek. Je vhodné se zaměřit na křižovatky s vyššími 

intenzitami, kde se v blízké budoucnosti předpokládá dosažení kapacity, nebo na rizikové křižovatky se zvýšeným 

počtem dopravních konfliktů či dopravních nehod.

1.2 POSTUP POŘÍZENÍ DAT

V této části metodiky jsou popsány postupy sběru dat vedoucí k zjištění intenzit vozidel, rychlosti vozidel, 

nehodovosti a dopravních konfliktů na daném typu křižovatky.

Období průzkumu: sledování probíhá v běžných pracovních dnech (úterý, středa nebo čtvrtek, pokud jsou 

pracovními dny a pokud jim předchází i po nich následuje pracovní den).

Čas průzkumu: optimální je dopravní špička. Tedy v době, kdy se intenzita nejvíce přibližuje kapacitě 

křižovatky. Nejčastěji k tomu dochází v intervalu 14-18 hodin [6].

Délka průzkumu: minimálně 1-2 hodiny. Pro stanovení špičkové intenzity dopravy je nezbytné sledovat 

kontinuální průběh hodinových intenzit dopravy.

Časová osa průzkumů: dopravní průzkumy budou provedeny před úpravou a po úpravě (např. úpravě 

dopravního značení, aj.) následně nejdříve týden od provedení opatření.

1.2.1 ZPŮSOBY MĚŘENÍ DAT

Jedním ze způsobů sběru dat je zjišťování intenzit vozidel na místě do předem připravených formulářů. Do nich je 

také nutné zaznamenat vlivy, které ovlivňují provoz, vč. počasí apod. 

Druhým ze způsobů je sledování pomocí záznamu videokamerou tak, aby v záběru byla vidět celá křižovatka nebo 

sledovaný prvek, např. vjezd, zúžení, ochranný ostrůvek, atd. I zde je nutné zaznamenat vlivy, které nejsou

zachyceny na videozáznamu a ovlivňují provoz na sledované křižovatce. 

Ke zjištění intenzit na sledovaných křižovatkách (okružních, průsečných či SSZ) a následné znázornění zátěžových 

diagramů intenzit dopravy je možno využít i jiné záznamové zařízení, než videokamera, např. stacionární 

záznamové zařízení s následným automatickým vyhodnocením pomocí software. U takových typů zařízení je 

nutné zohlednit při umisťování rozlišitelnost tohoto zařízení pro odpovídající průměr křižovatky, daný výrobcem 

daného zařízení.
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Umístění zařízení u tříramenné okružní křižovatky Umístění zařízení u čtyřramenné okružní křižovatky

Obrázek 1: Příklad umístění záznamového zařízení 

Zařízení s automatickým vyhodnocením bývají schopná vyhodnotit:

- Směrové intenzity dopravy

- Odstupy vozidel 

- Dobu zdržení na parkovišti

- Směrový průzkum 

- Kordonový průzkum

Pro tuto problematiku je v této metodice využíváno a popisováno pouze směrové vyhodnocení vozidel.

Při sčítání intenzit jsou sledované následující kategorie: 

 osobní vozidla, dodávky,

 nákladní vozidla, autobusy,

 nákladní soupravy,

 motocykly,

 cyklisté,

 chodci.
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Obrázek 2: Ukázka možnosti číslování jízdních proudů v průsečné, stykové a okružní křižovatce 

1.2.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE LOKALIT

Identifikační údaje slouží k popisu zájmové lokality, včetně charakteristik v době měření či sledování. Základ tvoří 

schéma lokality. Schéma může být jednoduché, nakreslené ručně, ale musí být čitelné a kromě umístění kamer, 

radarů měřících rychlost vozidel a polohy sčítačů musí obsahovat:

 severku,

 zákres polohy křižovatkových ramen a jejich popis. Tvar popisu: všechny paprsky označit číslem 

silnice (např. II/150) nebo v případě MK (místní komunikace) zapsat název ulice. U všech paprsků uvést 

směr k významnému cíli, např. k městu regionálního či krajského významu, k dálnici apod.,

 zakreslit všechny jízdní pruhy – průběžné, připojovací a odbočovací pruhy, vyhrazené pruhy pro MHD 

apod.,

 zákres tramvajového pásu, pokud se vyskytuje,

 zákres vodorovného dopravního značení – „stopčáry“, vodící proužky, dopravní stíny apod.,
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 chodníky + zatravněné pásy (se stromy i bez),

 přechody pro chodce,

 místa pro přecházení,

 přejezdy pro cyklisty,

 ostrůvky – dělicí, směrové,

 zastávky MHD (pokud jsou v blízkosti křižovatky a tím provoz na ní ovlivňují),

 zákres svislého dopravního značení,

 zákres svodidel a jiných zádržných systému,

 sloupy veřejného osvětlení (symbol křížku v kolečku),

 příčné zpomalovací prahy a jiné zklidňující prvky,

 budovy a jiné překážky, bránící ve výhledu.

V terénu je nezbytné odměřit základní rozměry vybraných stavebních prvků, např. šířky jízdních pruhů a celých 

větví křižovatky s cílem získat informaci o rozlehlosti křižovatky a geometrických parametrech.

Do formuláře je nutné napsat den (v týdnu), datum, čas a jméno pracovníka, který byl odpovědný za provedení 

průzkumu; aktuální počasí.

Souhrnná zpráva musí obsahovat fotodokumentaci:

 celkový pohled na křižovatku z místa natáčení videokamerou,

 pohled směrem do křižovatky na každém rameni cca 50m od křižovatky,

 sledované opatření (včetně detailu),

 vodorovné a svislé dopravní značení,

 případně bezpečnostní prvky na křižovatce.

1.2.3 VYBRANÉ DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ CHARAKTERISTIKY

1.2.3.1 Intenzita dopravy

Intenzita dopravy je počet vozidel, která projedou, a/nebo chodců, kteří projdou příslušným příčným řezem 

pozemní komunikace, nebo křižovatkou na pozemní komunikaci za určitou časovou jednotku; může být 

jednosměrná nebo obousměrná.

Z údajů získaných dopravním průzkumem v běžný pracovní den ve špičkovém období se intenzita dopravy 

špičkové hodiny určí jako maximální hodinová intenzita za dobu průzkumu.

Sledování intenzity dopravy (neboli sčítání dopravy) je klíčové pro stanovení vývoje dopravy v čase. Intenzita 

souvisí velmi úzce s kvalitou dopravy a také ovlivňuje rychlost vozidel, čímž nepřímo ovlivňuje i nehodovost.
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1.2.3.2 Měření rychlostí vozidel

Měření rychlostí se provádí za účelem zjištění skutečně dosahovaných rychlostí vozidel při průjezdu křižovatkou s 

ohledem na typ úpravy a jejího vlivu na rychlost. Slouží také pro vzájemné srovnání navržených úprav křižovatek 

„před“ a „po“ realizaci dopravně inženýrských opatření. Současně naměřené rychlosti vozidel slouží jako vstupní 

hodnota při kapacitním výpočtu úrovňových neřízených křižovatek (používá se percentil rychlosti V85).

K měření rychlostí na křižovatkách je možné použít tři metody sledování – kontinuální, profilové nebo úsekové 

měření. 

Sledují se všechna vozidla projíždějící daným profilem nebo úsekem. Měření je odvislé od dostupné techniky, 

uspořádání křižovatek, místních podmínek a stanovení potřebnosti typu dat. 

Kontinuální měření je vhodné provádět na dlouhém přímém úseku pozemní komunikace, mezi dvěma blízkými 

křižovatkami nebo v průběhu celé křižovatky, kdy je potřeba zjistit průběh rychlostí vozidel na delším úseku. 

Tímto způsobem lze zajistit data potřebná např. pro zjištění potenciálního přínosu zavedení některého typu 

úpravy v prostoru křižovatky.

Úsekové měření zjišťuje rychlosti na sledovaném úseku. Zachycuje rychlosti projíždějících vozidel v závislosti na 

ujeté dráze. Principiálně se při sledování dopravního proudu v úseku využívá rozpoznání a zaznamenání RZ 

vozidla současně s časem průjezdu měřícími stanovišti a vzdálenost měřících stanovišť.

Profilové měření poskytuje informace o vozidlech projíždějících profilem měřícího stanoviště. Při profilovém 

měření jsou zaznamenány rychlosti všech projíždějících vozidel pomocí automatických radarů. K určení rychlostí je 

vhodné použít např. radary pracující na dopplerovském principu, které spolehlivě zachytí všechna projíždějící 

vozidla v daném směru (měření v obou směrech může být ovlivněno překryvem vozidel při vzájemném míjení). 

Výhodou tohoto typu měření je, že statisticky významné množství vozidel naměřených radarem bývá dosaženo 

v poměrně krátkém časovém intervalu. Dopplerovské radary umožňují kromě rychlosti v daném profilu 

zaznamenávat i délku vozidel a jejich odstup. Po jejich vyhodnocení lze určit skladbu dopravního proudu a 

provést kategorizaci vozidel v měřeném úseku (např. osobní, nákladní a jízdní soupravy, motocykly). K měření je 

možné použít libovolná zařízení splňující požadavky na sledovaná data. 

Hlavním ukazatelem vývoje rychlosti na křižovatkách je percentil rychlosti V85 – rychlostní charakteristika 

dopravního proudu, která vyjadřuje rychlost, kterou nepřekračuje 85 % vozidel (resp. říká, že 85 % z celkového 

počtu vozidel jede touto rychlostí nebo rychlostí nižší).

Rychlost vozidel bude měřena v závislosti na typu sledované křižovatky a to:

 na neřízených křižovatkách – při průjezdu vozidel křižovatkou na hlavní komunikaci,

 na okružních křižovatkách – na dopravně důležitých vjezdech/výjezdech do/z křižovatky.

Požadované údaje o jednotlivém vozidle:

 pořadové číslo vozidla 

 čas průjezdu

 rychlost vozidla

 délka vozidla nebo kategorie vozidla podle délky

Délka jednoho sledování se doporučuje minimálně 1h a závisí na požadovaném minimálním počtu měřených 

vozidel, tj. v min. výši 300 vozidel v každém směru. 
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Pro přesné stanovení špičkového hodinové intenzity je optimální sledovat lokalitu v delším časovém kontinuu, kdy 

je možné prokazatelně vysledovat nárůst a pokles jednotlivých hodinových intenzit. Data jsou zaznamenávána ve

formátu obvyklém pro daný typ měřicího přístroje. 

1.2.3.3 Kapacita křižovatky

Kapacita křižovatky je největší počet vozidel, která mohou křižovatkou za jednotku času (zpravidla za jednu 

hodinu) projet.

Kapacita je zjišťována pro jednotlivé vjezdy do křižovatky a závisí na geometrickém uspořádání křižovatky a na 

intenzitě dopravy a rychlosti vozidel v nadřazených dopravních proudech (tj. v proudech, které mají před 

sledovaným proudem přednost v jízdě). U světelně řízených křižovatek závisí navíc ještě na délce cyklu řízení a 

délce příslušného signálu volno.

Kapacita a její rezerva je určující pro střední dobu zdržení. Ze střední doby zdržení je následně stanovována 

úroveň kvality dopravy.

1.2.3.4 Úroveň kvality dopravy

Kvalita dopravy vyjadřuje míru volnosti pohybu vozidel/chodců po pozemní komunikaci. Je závislá na hustotě 

dopravy a vyjadřuje se v šesti stupních kvality dopravy (A-F), které charakterizují kvalitu provozních podmínek 

(podmínek pohybu) na pozemní komunikaci. 

Kritériem pro posouzení úrovně kvality dopravy je ztrátový čas vyjádřený střední dobou zdržení (tw) vozidel v 

jednotlivých podřazených proudech. Pro hodnoty střední doby zdržení vyšší než 45 s je charakteristický vysoký 

stupeň vytížení.

Úroveň kvality dopravy na stupni F je dosažena při vyčerpání kapacity komunikace (tj. při nulové nebo záporné 

rezervě kapacity).

1.2.4 NEHODOVOST

Dopravní nehoda je mimořádná událost, při níž vznikne újma na zdraví osob nebo škoda na věcech v přímé 

souvislosti s provozem dopravního prostředku nebo dopravního zařízení. 

Dopravní nehodovost je ukazatel vyjadřující počet dopravních nehod připadajících na určitý počet vozidel nebo 

obyvatel nebo na určitý dopravní výkon za určité časové období. 

Jeden z hlavních ukazatelů bezpečnosti provozu na sledované křižovatce je nehodovost. Nehodovost se 

v optimálním případě vyhodnocuje za období minimálně 3 let. V případě vyhodnocení vlivu dopravně-

bezpečnostního opatření se nehodovost ideálně sleduje po dobu 3 let před realizací a po dobu 3 let po realizaci 

opatření (rok realizace by neměl být ve sledování obsažen). Zdrojem informací o dopravních nehodách a 

nehodových lokalitách je např. systém INFOBESI1 nebo veřejně dostupná internetová databáze „Statistické 

zobrazení nehod v silničním provozu v mapě“2 popř. je možno data o nehodovosti získat přímo od příslušného 

oddělení Policie České republiky.

                                               
1
Softwarová aplikace INFOBESI – Informační systém bezpečnosti silničního provozu vyvinutý v rámci projektu Vědy a výzkumu pro 

Ministerstvo dopravy - č.pr. 1F44L/046/120. Využívá data o nehodovosti ze záznamů Policie ČR (staničení místa nehody dle GPS, typ nehody a 
další údaje ze systému evidence dopravních nehod LOTUS NOTES). Nehodová místa jsou zde identifikována podle kritéria uvedeného v 
Metodice identifikace a řešení míst častých dopravních nehod [10].
2
Statistické zobrazení nehod v silničním provozu v mapě je aplikace, která je veřejně přístupná na stránce www.jdvm.cz přes vstupní formulář 

portálu GIS MD JDVM. Aplikace byla vytvořena v projektu Ministerstva dopravy v koordinaci s Policií ČR.
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Nehodovost na křižovatkách je vyhodnocována dle „Metodiky identifikace a řešení míst častých dopravních 

nehod“ [10].

1.2.5 DOPRAVNÍ KONFLIKT

Dopravní konflikt (tzv. skoronehoda) je definován jako pozorovatelná situace, ve které se dva nebo více 

účastníků silničního provozu k sobě přiblíží v takovém prostoru a čase, že hrozí bezprostřední nebezpečí kolize, 

pokud jejich pohyb zůstane nezměněn.

Pro posouzení účinnosti navrženého bezpečnostního opatření je možné provést vyhodnocení dopravních konfliktů 

(známých jako skoronehody) na křižovatce. Sledování se provádí během běžného pracovního dne ve špičkové 

hodině, která nastává nejčastěji mezi 14-18 hodinou. V případě, že ve špičkové hodině není dosaženo intenzity 

100 pvoz/h, je nutné provádět sledování déle než 1 hodinu. Typický rozsah období může trvat od několika hodit 

po několik dní, v závislosti na době potřebné ke shromáždění dostačujících údajů. 

Dopravní konflikty před úpravou křižovatky je vhodné sledovat s odstupem několika měsíců až let tak, aby 

bylo možné si vytvořit o vývoji dopravní situace na lokalitě dostatečný úsudek. Sledování dopravních konfliktů po 

realizaci opatření je vhodné provádět v různých časových odstupech, nejlépe týden, měsíc a rok po realizaci. 

Před i po realizaci je potřeba provést vždy minimálně jedno sledování dopravních konfliktů.

Metoda dopravních konfliktů je oproti sledování dopravních nehod jednou z metod, která umožňuje odhalit 

problémy na komunikaci dříve, než nehodový děj nastane. Problematiku sledování dopravních konfliktů řeší 

publikace „Metodika sledování dopravních konfliktů“ [11].

Analýza dopravních konfliktů se využívá:

 V případech, kdy data o nehodovosti jsou omezená,

 Pro vyhodnocení účinnosti bezpečnostního opatření, kdy není nutné čekat několik let na shromáždění dat 

o nehodovosti,

 Ke srovnání bezpečnostního chování různých význačných znaků dopravy nebo dopravních pravidel.

Ke třídění dopravních konfliktů jsou v metodice zvoleny čtyři stupně závažnosti (příklady viz. Příloha 5.5.):

 Stupeň 0 – porušení pravidel bez následků,

 Stupeň 1 – kontrolovaný manévr s mírným omezením,

 Stupeň 2 – výrazný manévr, s omezením,

 Stupeň 3 – kritický manévr, s ohrožením,

 Stupeň 4 – fyzický kontakt, nehoda.

Příklady stupňů závažnosti, typy dopravních konfliktů, způsob a podmínky vyhodnocení jsou podrobně 

rozpracovány v dané metodice [11].

Pro záznam dopravních konfliktů je možné použít formulář pro “Záznam konfliktních situací na neřízené 

křižovatce“ viz příloha 5.4. Tento formulář však nejlépe odpovídá stykovým křižovatkám. Pro průsečné a okružní 

křižovatky je vhodné formulář přizpůsobit.
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1.2.6 ARCHIVACE DAT

Veškerá data pořízená digitálními zařízeními (videozáznamy, fotodokumentace, rychlosti vozidel, atd.) je vhodné

archivovat případně zálohovat na digitálních nosičích CD/DVD. V případě sběru dat jako systémového řešení je 

nutné provádět archivaci dat po dobu životnosti křižovatky.

Doporučuje se následující formát názvu:

 druh dat, 

 místo, 

 název křižovatky, 

 datum a čas průzkumu, 

 popř. krátký popis obsahu (zejména u fotografií) 
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2. VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ

Na základě pořízených dopravních průzkumů křižovatek budou vyhodnoceny následující dopravně inženýrské 

informace:

 Směrové intenzity dopravy – ruční sčítání, z pořízeného videozáznamu vyhodnoceno ručně, nebo 

z jiného automatického stacionárního záznamového zařízení. 

 Rychlost vozidel v křižovatce – jsou vyhodnocena data z automatických detektorů rychlosti.

 Kapacita křižovatky – posoudí se dle příslušných TP 188 [6], TP 234 [8], případně TP 235 [9] – dle 

typu křižovatky.

 Úroveň kvality dopravy - posoudí se dle příslušných TP 188 [6], TP 234 [8], případně TP 235 [9] – dle 

typu křižovatky. 

 Nehody – zpracování do nákresu lokality stav „před“ a „po“ z výpisů dopravních nehod – kolizní diagram.

 Dopravní konflikty (tzv. skoronehody) – zpracování do nákresu lokality ze sledování na místě nebo 

z videozáznamu.

2.1 VYHODNOCENÍ SMĚROVÝCH INTENZIT DOPRAVY

Ze směrového sčítání vozidel (ať pomocí formuláře, videokamery či jiného stacionárního zařízení s automatickým 

vyhodnocením dat) získáme směrové intenzity. Při vyhodnocování se je nutné rozlišovat následující kategorie 

účastníků silničního provozu:

 osobní vozidla, dodávky,

 nákladní vozidla, autobusy,

 nákladní soupravy,

 motocykly,

 cyklisté, 

 chodci.

Na základě získaných dat je dále nutné zpracovat pentlogram. Pentlogram (=kartogram) intenzity dopravy je 

grafické vyjádření zjištěných nebo návrhových intenzit dopravy. Pentlogram zobrazuje intenzity vozidel 

v jednotlivých směrech za 24 hodin, včetně chodců na přechodech a součtů jednotlivých proudů.

2.2 RYCHLOST VOZIDEL

U profilového měření, které je pro zjišťování dat využíváno nejčastěji, se z naměřených dat zpracovávají pro 

každou kategorii vozidel tyto hodnoty:

 počet vozidel

 průměrná rychlost
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 V85 - 85. percentil rychlosti

 V50 - střední rychlost

 směrodatná odchylka - jedná se o kvadratický průměr (druhá odmocnina aritmetického průměru druhých 

mocnin daných hodnot) odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického průměru.

Doplňkové údaje, které nejsou striktně vyžadovány:

 překročení rychlosti (četnost)

 minimální rychlost

 maximální rychlost

Pro znázornění naměřených dat jsou zpracovávány grafické výstupy, které popisují vývoj rychlostí na křižovatce 

před místem opatření a v místě opatření. Za základní charakteristiku je brána rychlost V85, kterou jsou popisovány 

průběhy rychlostí v křižovatce s rozdělením „před“ a „po“. Je vhodné provést vyhodnocení po kategoriích vozidel, 

zvláště pokud má každý typ vozidla ve sledovaném místě jiný rychlostní limit. Vyhodnocení rychlostí je individuální 

v závislosti na charakteru a stavebním uspořádání křižovatky a na provedených úpravách.

2.3 POSOUZENÍ KAPACITY KŘIŽOVATKY

Kapacitní posouzení křižovatky se provádí za předpokladu, že se zvyšující se intenzitou dopravy má křižovatka 

zjevné kapacitní nebo bezpečnostní problémy, nebo při její plánované rekonstrukci. Pro neřízené křižovatky se 

provede dle TP 188 [6]. Pro okružní křižovatky dle TP 234 [8] a pro křižovatky světelně řízené dle TP 235 [9]. 

Kromě kapacity je důležitým ukazatelem její rezerva, což je rozdíl mezi kapacitou a intenzitou dopravy vyjádřený 

zpravidla v procentech kapacity. Provádí se vyhodnocení před realizací opatření a po její realizaci, a to nejdříve 

týden „po“.

Pro přehlednost je stanoven percentil rezervy na podřazených proudech křižovatky. Kapacita je stanovena 

z intenzity ve špičkové hodině, stejně jako rezerva kapacity.

2.4 ÚROVEŇ KVALITY DOPRAVY

Úroveň kvality dopravy bude dle typu křižovatky stanovená dle TP 188 [6], TP 234 [8] nebo TP 235 [9]. 

Požadovaný stupeň úrovně kvality pro jednotlivé kategorie a třídy komunikací je uveden v ČSN 73 6102 [4].

Délka fronty na vjezdech do neřízené křižovatky N95% [m] se zjišťuje s 95% pravděpodobností uvažované 

délky fronty. Znamená to, že v 95 % času během špičkové hodiny je fronta kratší, než hodnota udává. 

Na základě střední doby zdržení tw [s] jsou v ČSN 73 6102 [4] stanoveny stupně kvality dopravy pro 

úrovňové neřízené křižovatky (stykové, průsečné a okružní) a světelně řízené křižovatky.

Pro účely tohoto projektu má smysl rozlišovat stupně C – F, které jsou charakterizovány:

 Pro neřízenou křižovatku a okružní křižovatku

 tw
≤ 30s ojediněle se tvoří krátké fronty, kvalita dopravy je uspokojivá – stupeň C,

 tw
≤ 45s fronta vozidel vyvolává výrazné časové ztráty, dopravní situace je ještě stabilní, kvalita 

dopravy je dostatečná – stupeň D,
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 tw > 45s tvoří se dlouhá fronta, která se již při existujícím zatížení nezkracuje, jedná se o nestabilní stav 

– stupeň E,

 kapacita je překročena, fronta vozidel stále narůstá – stupeň F.

 Pro světelně řízenou křižovatku

 tw
≤ 50s nedostatečná doba signálu volno nastává pouze ojediněle, relativně mnoho vozidel stále 

projíždí bez zastavení, kvalita dopravy je uspokojivá – stupeň C,

 tw
≤ 70s poměr nezastavujících vozidel klesá, ojediněle lze zaznamenat nedostatečné doby signálu 

volno, kvalita dopravy je dostatečná – stupeň D,

 tw > 70s nedostatečné doby signálu volno jsou častější, charakterizováno jako nestabilní stav –

stupeň E,

 kapacita je překročena, fronta vozidel stále narůstá – stupeň F.

Do Protokolu křižovatky (viz. příloha 5.2.) jsou zapisovány jak doby zdržení [s], tak stupeň úrovně kvality 

dopravy (A-F).

2.5 NEHODOVOST A DOPRAVNÍ KONFLIKTY

Jedná se o srovnání absolutního počtu dopravních nehod/konfliktů, nejsou zde zohledněny další aspekty 

ovlivňující celkovou dopravní situaci (nová organizace dopravy, bezpečnostní akce apod.).

2.5.1 NEHODY

Výsledkem zjištěné nehodovosti je tabulka, která shrne počet nehod a jejich následky ve tvaru SZ/TZ/LZ/HS (SZ 

= smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké zranění, HS = pouze hmotná škoda). 

Za nehody v křižovatce se považují ty nehody, které se staly blíže než 125 m od středu křižovatky. Křižovatky 

nebo úseky o délkách až 250 m se posuzují jako místa častých dopravních nehod, jestliže se na nich staly (dle

„Metodiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod“ [10]):

 nejméně 3 nehody s osobními následky za 1 rok nebo

 nejméně 3 nehody s osobními následky stejného typu za 3 roky nebo

 nejméně 5 nehod stejného typu za 1 rok. 

Dále bude dle této metodiky [10] vytvořen kolizní diagram. 

Pro účely srovnávání dopravní nehodovosti budou vypočteny následující ukazatele.

Poznámka: Ukazatele jsou přizpůsobeny podmínkám projektu, tzn. pro výpočet křižovatek, není uvažováno 

s délkou úseku – (výpočet vychází z ukazatele relativní nehodovosti.)
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 Ukazatel relativní nehodovosti (pro křižovatky) - R

� =
��

���∙�∙�
∙ ���						[počet osobních nehod/milion voz a rok] (1)

N0 celkový počet osobních nehod ve sledovaném období [počet]

I průměrná denní intenzita provozu na křižovatce [voz/24h]

t sledované období [roky]

Obvykle se tento ukazatel pohybuje u směrově nerozdělených komunikací v rozmezí 0,5 – 0,9. Překročení 

ukazatele nad hodnotu 1,6 již signalizuje zásadní nedostatek úseku komunikace.

 Číslo závažnosti nehod - Z

Číslo závažnosti nehod patří mezi integrální ukazatele, které zachovávají zásadu systémového přístupu a přibližují 

se skutečnosti tím, že zohledňují závažnost nehod.

� = ��� ∙ �� + �� ∙ ��� + � ∙ ��� + � ∙ ���				[-] (2)

Nu počet nehod s usmrcením

Ntz počet nehod s těžkým zraněním

Nlz počet nehod s lehkým zraněním

Nhs počet nehod jen s hmotnou škodou

Číslo závažnosti nehod zohledňuje „váhu“ (130; 70; 5; 1) následku každé nehody. Dosadíme-li toto číslo Z do 

vzorce pro relativní ukazatel nehodovosti R, získáme čísla vyjadřující index následků nehod na 1 milion vozkm a 

rok, resp. na 1 milion vozidel a rok.

 Ekonomické ohodnocení ztrát z následků dopravních nehod – E

� = �����,� ∙ ���,� + ���,� ∙ ���,� + ���,� ∙ ���,� + ���,� ∙ ���,��

�

���

� ∙ ����				[Kč]																											(3)

a počáteční rok

b koncový rok

Nu počet usmrcených

Ntz počet těžkých zranění

Nlz počet lehkých zranění

Nhs počet nehod jen s hmotnou škodou

esz ekonomické ztráty – smrtelné zranění [tis. Kč]

etz ekonomické ztráty – těžké zranění [tis. Kč]
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elz ekonomické ztráty – lehké zranění [tis. Kč]

ehs ekonomické ztráty – hmotná škoda [tis. Kč]

Tabulka 1: Ekonomické ztráty z dopravních nehod v tis. Kč 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Smrtelné zranění (esz) 6 846 7 375 8 100 9 014 9 251 9 427

Těžké zranění (etz) 2 518 2 625 2 797 2 864 3 106 3 165

Lehké zranění (elz) 256 300 301 335 349 356

Hmotná škoda (ehs) 57 92 88 93 96 98

2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Smrtelné zranění (esz) 9 662 9 933 10 558 10 653 17 665 18 000

Těžké zranění (etz) 3 244 3 335 3 545 3 577 4 863 4 956

Lehké zranění (elz) 365 375 398 402 668 681

Hmotná škoda (ehs) 100 102 108 109 271 276

*   změna metodiky výpočtu

** hodnota z roku 2010 navýšená o průměrnou meziroční míru inflace v roce2011 (inflace 1,9 %)

(zpracováno dle „Ekonomické ztráty způsobené nehodovostí v silničním provozu v ČR za rok, CDV“ [13])

Závažnost následků nehod vyjádříme jejich ekonomickým ohodnocením pomocí následujících ukazatelů:

 Ukazatel relativních ztrát - Re

Ukazatel relativních ztrát patří také mezi integrální ukazatele, je možné ho použít k vyčíslení návratnosti 

finančních prostředků do realizace opatření – srovnání ekonomických ukazatelů se stavebními náklady.

�� =
�

���∙�∙�
						[Kč/voz/rok] (4)

E ekonomické ohodnocení ztrát z následků dopravních nehod [Kč]

I průměrná denní intenzita provozu [voz/24h]

t sledované období [roky]
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 Ukazatel hustoty ztrát - He

Je obdobný jako ukazatel relativních ztrát, ale nejsou zde zohledněny intenzity provozu. 

�� =
�

�
					[Kč/rok] (5)

E ekonomické ohodnocení ztrát z následků dopravních nehodu [Kč]

t sledované období [roky]

 Ukazatel hustoty nehod - H

Je vhodný např. k posuzování relativní bezpečnosti na určitém silničním tahu a kvantifikaci rozdílu, resp. 

k porovnání jednotlivých úseků z hlediska bezpečnosti.

� =
��

�
					[počet nehod/rok] (6)

No počet nehod [počet]

t sledované období [roky]

2.5.2 DOPRAVNÍ KONFLIKT

Dopravní konflikty na křižovatce jsou vyhodnocovány dle „Metodiky sledování dopravních konfliktů“ [11]. 

Výsledky dopravního průzkumu dopravních konfliktů se zapíší do tabulky a zakreslí do diagramu dopravních 

konfliktů. 

 Ukazatel dopravní konfliktnosti (kR)

Vyjadřuje počet konfliktních situací na 100 přepočtených vozidel násobených příslušným koeficientem 

(viz. Tabulka 2.), který sjednotí jednotlivé typy vozidel do jedné skupiny. To umožní vzájemné porovnání 

křižovatek: Z důvodu srovnatelnosti dopravních konfliktů na různých typech křižovatek se používají pouze níže 

uvedené koeficienty.

�� = �
���

��
� ∙ ���					[konfliktní situace/100 pvoz] (7)

PKS počet konfliktních situací za hodinu (jen konfliktních situací 1-3)

Ip intenzita přepočtených vozidel za hodinu [pvoz/h]

Tabulka 2: Doporučené koeficienty skladby dopravního proudu 

Typ vozidla O, D N, A NS M C

Koeficient 1,0 1,5 2,0 0,8 0,5
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3. SHRNUTÍ

Cílem shrnutí by mělo být vyhodnocení křižovatky nebo její vjezdové větve, které by jednoznačně stanovovalo 

účinnost opatření. V případě vyhodnocení pouze stavu „před“ nebo pouze stavu „po“ je pak možné na základě 

vyhodnocení dle této metodiky, porovnávat podobné křižovatky či navrhované úpravy mezi sebou. Současně 

neúplný popis v Souhrnné zprávě může mít vliv na vyhodnocení a jeho relevantnost.

3.1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Komplexní informace o sběru a vyhodnocení dat je nutné uvést v „Souhrnné zprávě“ (podrobnosti viz 

příloha 5.1.), ve které bude popis všech sledovaných charakteristik „před“ a „po“ úpravě, včetně souvisejících 

údajů, které mají dopad na následné zhodnocení křižovatky (povrch vozovky, rozhledové poměry, umístění 

křižovatky). 

Výčet údajů v Souhrnné zprávě:

 Popis lokality

 Popis a způsob měření (včetně podmínek měření)

 Fotografie křižovatky s celkovým záběrem na křižovatku před a po realizaci bezpečnostního opatření 

(„před“ a „po“ úpravě)

 Schéma křižovatky (včetně slovního popisu)

 Kartogram intenzit dopravy (včetně slovního popisu)

 Vyhodnocení měření rychlostí (včetně grafů, slovního popisu a tabulek)

 Kapacita křižovatky – kapacitní posouzení na základě získaných intenzit ve špičkové hodině

 Úroveň kvality dopravy (včetně slovního komentáře pozorovatele)

 Nehodovost, včetně ukazatelů nehodovosti (vhodné uvést výčet nehod)

 Kolizní diagram (včetně slovního popisu)

 Diagram dopravních konfliktů/tabulka (včetně slovního popisu)

 Vyhodnocení závažnosti celého opatření – slovní zhodnocení účinnosti navrženého a provedeného 

opatření (např. vliv na rychlost projíždějících vozidel, dodržování předpisů, výskyt dopravních konfliktů 

apod.) včetně tabelárního hodnocení

 Další doplňující údaje



TA01031303 Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách

pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů

20/42 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.; EDIP s.r.o.

3.2 PROTOKOL KŘIŽOVATKY

Zkráceným výstupem vyhodnocení sledovaného prvku křižovatky bude „Protokol křižovatky“ (podrobnosti viz.

příloha 5.2.).

Výčet údajů v Protokolu křižovatky:

 Popisné charakteristiky – datum, čas, den měření, počasí („před“, „po“ úpravě)

 Fotografie křižovatky s celkovým záběrem na křižovatku před a po realizaci bezpečnostního opatření 

(„před“ a „po“ úpravě)

 Schéma křižovatky, „před“ úpravou, + detail místa, kde bude opatření realizováno 

 Schéma křižovatky se zakreslením bezpečnostního opatření „po“ realizaci

 Stručný slovní popis stavu křižovatky „před“ a „po“ úpravě s důrazem na bezpečnost a kapacitu

 Kartogram intenzit dopravy „před“ a „po“ úpravě

 Vyhodnocení měření rychlostí – „před“ a „po“ úpravě (tabulka, stručný slovní popis)

 Kapacita křižovatky – kapacitní posouzení na základě získaných intenzit ve špičkové hodině, posouzení 

bude provedeno „před“ i „po“ realizaci opatření

 Úroveň kvality dopravy „před“ i „po“ realizaci opatření (tabulka)

 Nehodovost, včetně ukazatelů nehodovosti „před“ i „po“ realizaci opatření (tabulka)

 Kolizní diagram „před“ i „po“ realizaci opatření 

 Diagram dopravních konfliktů/tabulka „před“ i „po“ realizaci opatření 

 Stručné vyhodnocení závažnosti celého opatření – slovní zhodnocení účinnosti navrženého a provedeného 

opatření (např. vliv na rychlost projíždějících vozidel, dodržování předpisů, výskyt dopravních konfliktů 

apod.) včetně tabelárního hodnocení

Do „Protokolu křižovatky“ budou uváděny pouze takové údaje, které jsou vypovídající. Všechna schémata, 

diagramy, grafy apod. budou zde uváděny v takové velikosti, aby byla zachována přehlednost tohoto protokolu.
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4. ZÁVĚR

Cílem Metodiky provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů je popsání návodu na provedení dopravních 

průzkumů křižovatek včetně požadovaných výstupů z pořízených dat. Sjednocená data z výstupů pak mohou 

sloužit ke srovnávání různých typů lokalit nejen ve stavu „před“ a „po“, ale také mezi sebou. 

Vzájemné porovnání opatření je možné provádět mnoha způsoby. Metodika se zabývá komplexním řešením 

problematiky – zabývá se lokalitou jak z pohledu kapacity a bezpečnosti, tak z pohledu stavebního a technického 

uspořádání. Současně se zabývá sledováním a vyhodnocením z pohledu rychlostí vozidel. Podrobné výstupy, 

včetně komentářů výstupů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě [5.1.], která obsahuje veškeré dostupní informace 

týkající se lokality, přispívající k vyhodnocení či komplexnímu zpracování řešení. Tabelární a grafické vyhodnocení 

lokality je pak obsaženo v Protokolu křižovatky [5.2], kde je provedeno vyhodnocení zjednodušenou formou. 

Z tohoto protokolu je pak patrné jednoznačné a lehce pochopitelné vyhodnocení se stručným závěrem, ale bez 

podrobných komentářů (ty obsahuje Souhrnná zpráva). Protokol křižovatky je vhodné použít pro rychlý přehled 

vyhodnocení lokality, kde jsou porovnány základní dopravně-inženýrské parametry, na základě kterých je patrné, 

zda provedené opatření vedlo ke splnění požadavků. 

Metodika popisuje takový postup, při kterém je možné využít nejen klasické postupy a metody pro provádění a 

vyhodnocení dopravních průzkumů. Nejedná se pouze o postup vhodný pouze pro ruční záznam intenzit pomocí 

papírových formulářů, s přepisem dat do elektronické podoby a následné vyhodnocení kapacit pomocí platných 

technických podmínek. Metodika popisuje takové postupy, které lze využít i při poloautomatickém sběru dat 

(pomocí videokamery) či zcela automatického sběru dat – pomocí stacionárních zařízení s možností vyhodnocení 

pomocí software, kde je možné navolit takové kategorie vozidel, které by odpovídaly požadavkům této metodiky. 

Použití automatického sběru a vyhodnocení dat eliminuje vznik chyb díky lidskému faktoru a současně umožňuje 

měnit nadefinované kategorie účastníků silničního provozu i pro jiná vyhodnocení (sloučení kategorií apod.) a je 

nezávislé na povětrnostních podmínkách. Softwarová podpora pak snižuje chybovost při vyhodnocení, výpočtech 

apod. Současně některé programy urychlují práci při zpracování grafických výstupů.

III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“

Ve srovnání se současnými postupy sběru a vyhodnocení dat na neřízených křižovatkách v ČR dochází 

díky aplikaci nových přístupů umožněných v této metodice k vývoji a urychlení celého procesu sběru a 

vyhodnocování dat. Metodika je sestavena tak, aby byla umožněna implementace automatizovaných úkonů a tím 

umožněno zvýšení kvality výstupů.

Stěžejním přínosem v oblasti sběru dat je užití stacionárních přístrojů, který provádí na základě obrazové analýzy 

záznam intenzity dopravy v prostoru celé křižovatky. Tyto přístroje mohou samostatně sledovat dopravní směry a 

rozdělují druhy vozidel. Není tedy nutné provádět dopravní průzkum s vysokým počtem pracovníků. Na obsluhu a 

dozor zařízení stačí zpravidla jedna osoba.

Užití radarů, které zaznamenávají složení dopravního proudu a měří rychlost jednotlivých vozidel, přináší urychlení 

a zpřesnění procesu sběru dat. Tato zařízení jsou schopna dlouhodobě, bez obsluhy, provádět záznam daného 

profilu komunikace. Výsledkem jsou hodnotné soubory dat, které mohou prokázat hledané závislosti mezi 

dopravním proudem, bezpečností a dalšími ukazateli.

Při sběru dat je také kladen důraz na uchování a zpětnou analýzu naměřených dat. V metodice je doporučeno 

u neřízených křižovatek provádět videozáznam podle definovaného časového intervalu. Z tohoto videozáznamu je 

možné zpětně dohledat, znovu analyzovat nebo rozšiřovat datový soubor o další atributy. Videozáznam také 
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zkvalitňuje vyhodnocování dopravních konfliktů a je vhodný i pro opětovnou analýzu z důvodů správného 

pochopení příčiny a následku konfliktu mezi účastníky dopravního provozu. 

Sledování dopravních konfliktů [11] je v metodice doporučeno pro urychlení vyhodnocení efektivity realizovaného 

opatření. Pro uskutečňování analýzy nákladů a přínosů realizovaného opatření z dopravních nehod je nezbytné 

sledování v delším časovém intervalu (3-5 let). Doporučuje se také shodná délka sledovaného intervalu před a po 

realizaci opatření. V případě nezbytnosti rychlého posouzení efektivity úprav v neřízených křižovatkách po jejich 

realizaci je tato metoda nepoužitelná. Naopak dopravní konflikty je možné vyhodnotit v krátkém časovém 

intervalu a bez prodlevy krátce po realizaci opatření.

Metodika navrhuje jednotnost výstupních listů sběru a vyhodnocení dat. V přílohách se nalézá návrh souhrnné 

zprávy a protokolu křižovatky. Tyto dokumenty mají sloužit především k systematickému uchování a k porovnání 

získaného souboru dat s jinými výstupy. Cílem je vytvoření jednoduchého přehledného vzorového formuláře pro 

každou analyzovanou úrovňovou křižovatku. Z formulářů je zřetelné zlepšení nebo zhoršení jednotlivých 

sledovaných ukazatelů. Lze proto jednoduše vyhodnotit stav „před“ a stav „po“ realizaci daného opatření.

IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY

Metodika je určena pro dopravní analytiky, inženýry, projektanty a subjekty zabývající se sběrem a vyhodnocením 

dat úrovňových křižovatek. Materiál je vhodný i pro zástupce správy a údržby komunikací. Jedná se o souhrn 

běžných postupů dopravních průzkumů, který užitím efektivnějších přístrojů a postupů poskytuje nejnovější 

poznatky a zkušenosti v této oblasti.

Využitelnost metodiky lze spatřovat jak v oblasti vědy a výzkumu při užití současných metod sběru a 

vyhodnocení dat, tak pro běžné zhodnocení výhodnosti a přínosů plánované úpravy v prostoru neřízené 

křižovatky v rámci plánovaných rekonstrukcí apod. Přínosem je také grafický formát textu protokolů a souhrnných 

zpráv, které vhodným způsobem reprezentují výsledky.

V. EKONOMICKÉ ASPEKTY

V metodice jsou uvedeny doporučené postupy pro měření a vyhodnocování souborů dat.  Účelem je získání 

výsledků a doporučení z reálných měření v terénu takovým způsobem, aby tyto výsledky byly co nejlépe 

použitelné, vzájemně porovnatelné s ostatními měřeními a vhodné pro případné další analýzy.

Náklady na zavedení postupů uvedených v metodice se odvíjejí především od výběru používaného zařízení, které 

určí počáteční výši investice. 

Např. v případě použití stacionárního záznamového zařízení s automatickým vyhodnocením se pořizovací náklady 

pohybují např. kolem cca 150 000 Kč za zařízení. S ohledem na minimální obsluhu zařízení však náklady na 

sledování úrovňové křižovatky mohou klesnout až o 70 %. Křižovatka již nemusí být sledována skupinou 

pracovníků, ale pouze jednou osobou, která plní funkci dozoru. Ve výsledku při zpracování dat u průsečné 

neřízené křižovatky pomocí stacionárního zařízení ušetří koncový uživatel nejen finanční částku cca 14.000,- Kč, 

ale také čas, který by byl potřeba k ručnímu zpracování.

V případě užití zařízení schopného širokoúhlého videozáznamu se pořizovací náklady pohybují v rozmezí 10 000 

Kč až 50 000 Kč. Opět je možné redukovat počet analytiků, kteří křižovatku zpracují. Pořízený videozáznam může 

analyzovat jeden vyškolený pracovník.

Obdobně je to i u další techniky, která je doporučená touto metodikou ke komplexnímu hodnocení úrovňových 

křižovatek – poloautomatické vyhodnocení pomocí videokamery a následného zpracování pomocí odpovídajících 

programů.
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Metodika popisuje takový postup, který je možné aplikovat jak na manuální sběr a vyhodnocení dat, tak při

využití nových technologií ke sběru dat, které sběr dat zefektivní a eliminují chyby lidského faktoru. Současně je 

využití těchto technologií výhodné z časového hlediska a není závislé na povětrnostních podmínkách. Při 

vyhodnocení je pak používáno takové softwarové podpory, které snižuje chybovost při vyhodnocení, výpočtech, 

apod. Současně tyto programy urychlují práci při zpracován grafických výstupů díky jejich automatizaci. Při 

dodržení všech postupů uvedených v této metodice není nutné dohledávat v dalších materiálech dodatečné 

návody, pokyny, postupy aj. a prodlužovat tak dobu k uskutečnění a vyhodnocení průzkumů.
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z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích, metodika uplatnění výsledků výzkumu 2007; výstup 

řešení projektu „Udržitelná doprava-šance pro budoucnost“; identifikační kód CEZ: 04499457501; 

Daňková Alena, Ing.
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SEZNAM POZNÁMEK

1Softwarová aplikace INFOBESI – Informační systém bezpečnosti silničního provozu vyvinutý v rámci projektu 

Vědy a výzkumu pro Ministerstvo dopravy - č.pr. 1F44L/046/120. Využívá data o nehodovosti ze záznamů Policie 

ČR (staničení místa nehody dle GPS, typ nehody a další údaje ze systému evidence dopravních nehod LOTUS 

NOTES). Nehodová místa jsou zde identifikována podle kritéria uvedeného v Metodice identifikace a řešení míst 

častých dopravních nehod [10].

2Statistické zobrazení nehod v silničním provozu v mapě je aplikace, která je veřejně přístupná na stránce 

www.jdvm.cz přes vstupní formulář portálu GIS MD JDVM. Aplikace byla vytvořena v projektu Ministerstva 

dopravy v koordinaci s Policií ČR.

SEZNAM POUŽITÝCH VZORCŮ

(1) Ukazatel relativní nehodovosti

(2) Číslo závažnosti nehod

(3) Ekonomické ohodnocení ztrát z následků dopravních nehod

(4) Ukazatel relativních ztrát

(5) Ukazatel hustoty ztrát

(6) Ukazatel hustoty nehod

(7) Ukazatel dopravní konfliktnosti

http://www.jdvm.cz/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

V85 85. percentil rychlosti [km/h]

V50 střední rychlost [km/h]

R ukazatel relativní nehodovosti [počet osobních nehod/milion voz a rok]

N0 celkový počet osobních nehod ve sledovaném období [počet]

I průměrná denní intenzita provozu na křižovatce [voz/24h]

Z číslo závažnosti nehod [ - ]

Nu počet nehod s usmrcením

Ntz počet nehod s těžkým zraněním

Nlz počet nehod s lehkým zraněním

Nhs počet nehod jen s hmotnou škodou

esz ekonomické ztráty – smrtelné zranění [tis. Kč]

etz ekonomické ztráty – těžké zranění [tis. Kč]

elz ekonomické ztráty – lehké zranění [tis. Kč]

ehs ekonomické ztráty – hmotná škoda [tis. Kč]

Re ukazatel relativních ztrát vyjádřených v Kč na vozkm za rok [Kč/voz/rok]

E ekonomické ohodnocení ztrát z následků dopravních nehod [Kč]

a počáteční rok

b koncový rok

He ukazatel hustoty ztrát [Kč/rok]

t sledované období [roky]

H ukazatel hustoty nehod [počet nehod/rok]

kR ukazatel dopravní konfliktnosti [konfliktní situace/100 přepočtených vozidel]

PKS počet konfliktních situací za hodinu (jen konfliktních situací 1-3)

Ip intenzita přepočtených vozidel za hodinu [pvoz/h]

tw střední doba zdržení [s]

SEZNAM OBRÁZKŮ

OBRÁZEK 1: PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ........................................................................................6

OBRÁZEK 2: UKÁZKA MOŽNOSTI ČÍSLOVÁNÍ JÍZDNÍCH PROUDŮ V PRŮSEČNÉ, STYKOVÉ A OKRUŽNÍ KŘIŽOVATCE......................7

SEZNAM TABULEK

TABULKA 1: EKONOMICKÉ ZTRÁTY Z DOPRAVNÍCH NEHOD V TIS. KČ.........................................................................17

TABULKA 2: DOPORUČENÉ KOEFICIENTY SKLADBY DOPRAVNÍHO PROUDU ...................................................................18
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5. PŘÍLOHY

5.1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA – VZOR

VÝBĚR LOKALITY

Zdůvodnění výběru

Popis před realizací opatření + foto + schéma situace

Pohled na křižovatku před úpravou

Fotodokumentace (pohled na křižovatku, pohled na jednotlivé vjezdy)

Schéma křižovatky před úpravou

Obrázek

Hlavní problémy lokality, rizika

Popis stavu po realizaci opatření + foto +schéma situace

Pohled na křižovatku po úpravě (detail bezpečnostního opatření)

Fotodokumentace (pohled na křižovatku, pohled na jednotlivé vjezdy)

Schéma křižovatky po úpravě

Obrázek

Schéma křižovatky – detail bezpečnostního opatření (prvku)

Obrázek

Hlavní problémy lokality, rizika

Popis stavu po realizaci opatření + foto +schéma situace

NÁZEV LOKALITY

Křižovatka silnic ?? x ?? v extravilánu/intravilánu

Průzkum „před“ Průzkum „po“

Datum: [dd:mm:rr]

Den: [pondělí – pátek]

Čas: [hh:mm]

Doba: [minuty]

Počasí: zataženo, slabý vítr, oblačno, slunečno, aj.

Teplota: [°C]

Datum: [dd:mm:rr]

Den: [pondělí – pátek]

Čas: [hh:mm]

Doba: [minuty]

Počasí: zataženo, slabý vítr, oblačno, slunečno, aj.

Teplota: [°C]

SMĚROVÉ INTENZITY DOPRAVY

Kartogram intenzit všech motorových vozidel (voz/h) před úpravou

Obrázek
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Kartogram intenzit všech motorových vozidel (voz/h) po úpravě

Obrázek

RYCHLOST

Způsob sběru dat o rychlosti

Přehled umístění a čísel všech radarů na křižovatce

Grafy a tabulky s vyhodnocením rychlostí V85 „před“ a „po“

Vysvětlení průběhu rychlostí ve sledované lokalitě

Průběh rychlostí Vmax, V50, Vprům, směrodatná odchylka, střední odchylka, překročená rychlost

Celkový přehled hodnot naměřených rychlostí

Srovnání před a těsně po realizaci opatření

KAPACITA KŘIŽOVATKY

Výpočtem bude zjištěna kapacita vjezdů a procentuální vyjádření rezervy kapacity 

Stav před úpravou

proud název vjezdu C Rez

[pvoz/h] [pvoz/h] [%]

4 Levé odbočení na --- 0 0 0

6 Pravé odbočení na --- 0 0 0

7 Levé odbočení na --- 0 0 0

Stav po úpravě

proud název vjezdu C Rez

[pvoz/h] [pvoz/h] [%]

4 Levé odbočení na --- 0 0 0

6 Pravé odbočení na --- 0 0 0

7 Levé odbočení na --- 0 0 0

Rezerva kapacity na vjezdu do křižovatky od … byla před úpravou … %, po úpravě došlo k … (o … % na … %)

Rezerva kapacity na vjezdu do křižovatky …

ÚROVEŇ KVALITY DOPRAVY

Z následující tabulky je zřejmé, že došlo po úpravě ke zlepšení stanovené úrovně kvality dopravy na hlavní 

komunikaci a zároveň je splněn stupeň úrovně kvality dopravy na vedlejší komunikaci, což před úpravou splněno 

nebylo. Uvedené výsledky v tabulce po úpravě platí pro úpravu týden po realizaci.
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Kvalita dopravy před a po úpravě

Požadovaný stupeň 

úrovně kvality dopravy

(dle ČSN 73 6102)

Stanovená úroveň kvality 

dopravy křižovatky před 

úpravou

Stanovená úroveň kvality 

dopravy křižovatky těsně 

po úpravě

na hlavní komunikaci C B A

na vedlejší komunikaci D E D

Fronty se na zkoumané křižovatce tvořily za stavu před i po úpravě, a to na rameni na vjezdu…, v odhadované 

délce max. … m.

NEHODOVOST

Srovnání nehodovosti

Počet nehod na křižovatce a jejich následky 

před úpravou

Počet nehod na křižovatce a jejich následky  

po úpravě

Období od - do Datum realizace bezp. opatření od do

Počet DN x Období x

Následky ( SZ/TZ/LZ) x/x/x Počet DN x

Odhad hmotné škody [Kč] 0.000.000,- [Kč] Následky ( SZ/TZ/LZ) x/x/x

Odhad hmotné škody [Kč] 0.000.000,- [Kč]

(SZ = smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké zranění)

* dle databáze Policie ČR

Ukazatele nehodovosti

R

[milion voz/rok]

Re

[Kč/voz/rok]

He

[Kč/rok]

H

[počet nehod/rok]

před 0 0 0.000.000,- [Kč] 0

po 0 0 0.000.000,- [Kč] 0

R = ukazatel relativní nehodovosti; Re = ukazatel relativních ztrát; He = ukazatel hustoty ztrát;

H = ukazatel hustoty nehod

K výpočtu ukazatel nehodovosti byly použity data ekonomických ztrát z dopravních nehod.

Kolizní diagram křižovatky před úpravou

Obrázek

Za poslední 3 roky (rok-rok) se na zkoumané křižovatce stalo celkem … nehod, z toho došlo celkem k … 

smrtelných zranění …
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Kolizní diagram křižovatky po úpravě

Obrázek

Za období provedené přechodné úpravy křižovatce nedošlo k žádné nehodě, …

DOPRAVNÍ KONFLIKTY

Pro pozorování dopravních konfliktů byl vyškolen potřebný počet pozorovatelů, kteří měli k dispozici formulář pro 

záznam dopravních konfliktů. Každý pozorovatel byl v okolí křižovatky rozmístěn tak, aby měl na svoji část 

pozorované lokality dostatečný výhled. Všichni pozorovatelé se také snažili být pro okolo jedoucí řidiče co možná 

nejméně nápadní, aby nedocházelo k ovlivnění řidičů a jejich chování v dopravním proudu. Při jednotlivých 

pozorováních byly zaznamenány všechny stupně závažnosti (stupně 0-3) dopravních konfliktů. Pro výpočet 

relativní konfliktnosti bylo potřeba mít k dispozici hodnoty intenzit v přepočtených vozidlech za hodinu. Tyto 

hodnoty byly vypočteny z naměřených intenzit dopravy jednotlivých kategorií vozidel vynásobených přepočtovými 

koeficienty dle následující tabulky:

Přepočtové koeficienty

Druh 

vozidla
Jízdní kola Motocykly

Osobní 

vozidla

Nákladní 

vozidla, 

autobusy

Nákladní 

soupravy, 

kloubové 

autobusy

přepočtový 

koeficient
0,5 0,8 1 1,5 2

Relativní konfliktnost lokality byla dále vypočítána dle následujícího vztahu:

KR= (Pks/IP) * 100 [konflikt. situací /100 vozidel]

Pks ... počet konfliktních situací za hodinu (jen konfliktní situace se závažností 1-3)

IP ... intenzita přepočtených vozidel za hodinu [pvoz/h]

Jednotlivé naměřené údaje, vypočtené hodnoty relativní konfliktnosti v tabulkách a zpracování do přehledných 

diagramů dopravních konfliktů pro každý stav (před, těsně po a týden po) jsou uvedeny níže.
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Diagram - Dopravní konflikty na křižovatce před úpravou

Dopravní konfliktnost na křižovatce před úpravou

Počet konfliktních situací podle závažnosti

Stupeň 

závažnosti
0 1 2 3

Počet 

konfliktů
5 10 3 0

Relativní konfliktnost [konfliktních 

situací/100 pvoz]
0,22

Na schématech jsou uvedeny pouze konflikty závažnosti 1 a vyšší (závažnost 0 je pouze porušení pravidel). Je 

vidět, že relativní konfliktnost dle výpočtu má hodnotu …

Popis dopravních konfliktů případně jejich příčina…

Diagram - Dopravní konflikty na křižovatce po úpravě

Obrázek

Dopravní konfliktnost na křižovatce těsně po úpravě

Počet konfliktních situací podle závažnosti

Stupeň 

závažnosti
0 1 2 3

Počet 

konfliktů
5 10 3 0

Relativní konfliktnost [konfliktních 

situací/100 pvoz]
0,22

Na schématech jsou uvedeny pouze konflikty závažnosti 1 a vyšší (závažnost 0 je pouze porušení pravidel). Je 

vidět, že relativní konfliktnost dle výpočtu má hodnotu …
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ZÁVĚRY A SHRNUTÍ

Paprsek Před úpravou Po úpravě Poznámka

Typ křižovatky styková styková před/po

Intenzita dopravy [pvoz/h]

1 2603 2169

2 1950 1806

3 1259 1236

Rychlost vozidel V85 [km/h]

Od --- 85 70

Od --- 78 76

Od --- 47 42

Kapacita křižovatky / Rezerva

[pvoz/h] / [pvoz/h]

proud 4 228/37 273/82

proud 6 686/550 725/582

proud 7 696/579 826/711

Úroveň kvality dopravy - B/E A/D na hlavní/vedlejší

Relativní nehodovost 

[million voz/rok]

-
0,6 0

Ukazatel hustoty ztrát He[Kč/rok]

Relativní konfliktnost [konflikt. 

situaci/100 přepoč. vozidel]

-
0,22 0,48

Zhodnocení přínosu opatření z hlediska kapacity:

 Rezerva kapacity na vjezdu do křižovatky

Zhodnocení přínosu provedeného opatření z hlediska bezpečnosti:

 Rychlosti

 Co zvýšilo bezpečnost

 Nehodovost

 Hodnota relativní konfliktnosti při vyhodnocení
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5.2 PROTOKOL KŘIŽOVATKY – VZOR

NÁZEV LOKALITY

Křižovatka: ?? x ??

Průzkum „před“ Průzkum „po“

Datum: [dd:mm:rr]

Den: [pondělí – pátek]

Čas: [hh:mm]

Doba: [minuty]

Počasí: zataženo, slabý vítr, oblačno, slunečno, aj.

Teplota: [°C]

Datum: [dd:mm:rr]

Den: [pondělí – pátek]

Čas: [hh:mm]

Doba: [minuty]

Počasí: zataženo, slabý vítr, oblačno, slunečno, aj.

Teplota: [°C]

Pohled na křižovatku před úpravou Pohled na křižovatku po úpravě 

Schéma křižovatky před úpravou Schéma křižovatky po úpravě

Obrázek

Schéma křižovatky – detail bezpečnostního 

opatření (prvku)

Stručný popis bezpečnostních rizik na křižovatce.
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SMĚROVÉ INTENZITY DOPRAVY

Kartogram intenzit všech motorových vozidel

(voz/h) před úpravou

Kartogram intenzit všech motorových vozidel 

(voz/h) po úpravě

RYCHLOST

Dopravním průzkumem byla zjištěna nejvyšší průměrná rychlost na vjezdu do křižovatky ve směru od …, a to … 

km/h. Rychlost na tomto vjezdu V85 byla před úpravou … km/h a po úpravě … km/h.

Před počet 

vozidel

[ks]

Vprům

[km/h]

V85

[km/h]

V50

[km/h]

Vmax

[km/h]

směrodatná 

odchylka

[km/h]Po 

Vjezd od … 

- radar …

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Vjezd od … 

- radar …

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Vjezd od … 

- radar …

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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KAPACITA KŘIŽOVATKY

Výpočtem byla zjištěna kapacita vjezdů a procentuální vyjádření rezervy kapacity.

Stav před úpravou Stav po úpravě

proud název vjezdu C Rez proud název vjezdu C Rez

[pvoz/h] [pvoz/h] [%] [pvoz/h] [pvoz/h] [%]

4
Levé odbočení na 

…
0 0 0 4

Levé odbočení na 

…
0 0 0

6
Pravé odbočení na 

…
0 0 0 6

Pravé odbočení na 

…
0 0 0

7
Levé odbočení na 

…
0 0 0 7

Levé odbočení na 

…
0 0 0

Popis dosažených výsledků výpočtu kapacitního posouzení křižovatky.

ÚROVEŇ KVALITY DOPRAVY

Stručný popis dosažených výsledků (zlepšení/zhoršení).

Kvalita dopravy před a po úpravě

Požadovaný stupeň 

úrovně kvality dopravy

(dle ČSN 73 6102)

Stanovená úroveň kvality 

dopravy křižovatky před 

úpravou

Stanovená úroveň kvality 

dopravy křižovatky těsně 

po úpravě

na hlavní komunikaci C B A

na vedlejší komunikaci D E D

Fronty se na zkoumané křižovatce tvořily za stavu před i po úpravě, a to na rameni na vjezdu…, v odhadované 

délce max. … m.

NEHODOVOST

Počet nehod na křižovatce a jejich následky 

před úpravou

Počet nehod na křižovatce a jejich následky 

po úpravě

Období Datum realizace bezp. Opatření

Počet DN x Období

Následky ( SZ/TZ/LZ) x/x/x Počet DN x

Odhad hmotné škody [Kč] 0.000.000,- [Kč] Následky ( SZ/TZ/LZ) x/x/x

* dle databáze Policie ČR Odhad hmotné škody [Kč] 0.000.000,- [Kč]

(SZ = smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké zranění)
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Ukazatele nehodovosti

R

[milion voz/rok]

Re

[Kč/voz/rok]

He

[Kč/rok]

H

[počet nehod/rok]

před 0 0 0.000.000,- [Kč] 0

po 0 0 0.000.000,- [Kč] 0

R = ukazatel relativní nehodovosti; Re = ukazatel relativních ztrát; He = ukazatel hustoty ztrát;

H = ukazatel hustoty nehod

Obrázek Obrázek

Kolizní diagram křižovatky před úpravou Kolizní diagram křižovatky po úpravě

DOPRAVNÍ KONFLIKTY

Dopravní konfliktnost na křižovatce před úpravou Dopravní konfliktnost na křižovatce po úpravě

Počet konfliktních situací podle závažnosti

0 1 2 3 0 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0

Relativní konfliktnost [konfliktních situací/100 pvoz]

0 0

Stručný popis zjištěných konfliktních situací.
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ZÁVĚRY A SHRNUTÍ

Paprsek Před úpravou Po úpravě Poznámka

Typ křižovatky styková styková před/po

Intenzita dopravy [pvoz/h]

1 2603 2169

2 1950 1806

3 1259 1236

Rychlost vozidel V85 [km/h]

Od Brna 85 70

Od Svitav 78 76

Od Boskovic 47 42

Kapacita křižovatky / Rezerva

[pvoz/h] / [pvoz/h]

proud 4 228/37 273/82

proud 6 686/550 725/582

proud 7 696/579 826/711

Úroveň kvality dopravy - B/E A/D na hlavní/vedlejší

Relativní nehodovost 

[million voz/rok]

-
0,6 0

Ukazatel hustoty ztrát He[Kč/rok]

Relativní konfliktnost [konflikt. 

situaci/100 přepoč. vozidel]

-
0,22 0,48

Zhodnocení přínosu opatření z hlediska kapacity:

 Rezerva kapacity na vjezdu do křižovatky

Zhodnocení přínosu provedeného opatření z hlediska bezpečnosti:

 Rychlost

 Co zvýšilo bezpečnost

 Nehodovost

 Hodnota relativní konfliktnosti při vyhodnocení
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5.3 SČÍTACÍ FORMULÁŘ PRO ZÁZNAM INTENZITY DOPRAVY

Datum: Místo:
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Nákres křižovatky, popis směrů a 
větví

Schémata křižovatek
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5.4 FORMULÁŘ PRO ZÁZNAM KONFLIKTNÍCH SITUACÍ NA NEŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE

Směr: Pořadové číslo listu:

Stanoviště č., popis:
Datum (den, měsíc, rok):

Den (pondělí, ...):

Počasí: Začátek měření (h:min):    _ _ : _ _     

Měřil (jméno, příjmení): Konec měření (h:min):      _ _ : _ _     

Poř.Č. Čas

Typ konfliktu

Poznámka S1. 2. 3. 4. 5.

zezadu
odbočení, 

křížení
připojení chodci jiný

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Σ

Σ

Schéma lokality

Druh vozidla Zápis:

O ....... osobní vozidlo O/B – 1

způsobil / reagoval  - stupeň závažnosti konfliktu

0....... porušení pravidel, bez následků

1....... kontrolovaný manévr - bez omezení (např. změna rychlosti)

2.......

3.......

4.......

Výrazný manévr – s omezením ( např. změna směru)

kritický manévr – s ohrožením

fyzický konflikt - nehoda

N ........ lehké nákladní vozidlo

NT....... těžké nákladní vozidlo

B ....... BUS

T ....... Tram

Ch....... chodec

C ....... cyklista

V
Z

O
R
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5.5 PŘÍKLADY STUPŇŮ ZÁVAŽNOSTI DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ

Stupeň 0

Porušení pravidel (bez kontaktu s jiným 
účastníkem silničního provozu)

bezohledná jízda (samostatná agresivní 
jízda, překročená rychlost - červené auto, 
nezapnutý ukazatel změny směru jízdy –
nákladní automobil, 

bezohledná jízda víceúčelovým pruhem –
modré vozidlo)

Příklad zápisu: O-0, N-0

Stupeň 1

Kontrolovaný manévr s mírným omezením (v 
tomto stupni se může vyskytnout např. 
zastavení vozidla na přechodu pro chodce, 
díky kterému chodec obchází vozidlo a 
vystavuje se nebezpečí střetu s jiným 
vozidlem)

Příklad zápisu: O/Ch-1

Stupeň 2

Výrazný manévr s omezením (např. náhlé 
zastavení červeného auta nutí řidiče 
modrého osobního automobilu náhle změnit 
směr jízdy křižovatkou, totéž může nastat, 
při mírném najetí nákladního vozidla do
křižovatky díky např. špatným rozhledovým 
poměrům a náhlému vybočení modrého 
vozidla)

Příklad zápisu: O/O-2, N/O-2

Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému 
účastníku provozu na pozemních 
komunikacích nepřekážel.

Stupeň 3

Kritický manévr, s ohrožením. 

Je určen takovým situacím, kdy dochází k 
ohrožení účastníků silničního provozu a 
jedině prudký manévr (hlasité brzdění, 
doplněné např. troubením) zabrání vzniku 
dopravní nehody. 

Příklad zápisu: N/O-3.

„Nesmět ohrozit“ znamená (podle zákona 
361/2000 Sb. - §2 odst l) povinnost řidiče 
počínat si tak, aby jinému účastníku provozu 
na pozemních komunikacích nevzniklo žádné 
nebezpečí

Stupeň 4

Fyzický konflikt, dopravní nehoda (např. 
nedání přednosti v jízdě zprava, boční náraz)

Příklad zápisu: N/O-4 

(v tomto případě je viníkem červené vozidlo, 
přesto je zápis opačný než říká logika: 
zavinil/reagoval. To proto, že nehodě zadal 
příčinu nákladní vůz, který měl přednost a 
reagoval červený vůz, který nedával pozor).
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