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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá porovnáním způsobů vyhodnocování nehodovosti a jejich 
optimalizací v České republice a v dalších zvolených státech. Práce vychází z metodik 
jednotlivých států, které byly zkoumány a poté spolu porovnávány a hodnoceny z hlediska 
praktického použití. Načerpané teoretické znalosti byly aplikovány na praktické příklady ve 
formě zvolených mezikřižovatkových úseků a křižovatek. Každá řešená oblast byla zhodnocena 
a porovnána z hlediska nehodovosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Nehodovost, pozemní komunikace, křižovatka, mezikřižovatkové úseky, porovnání, 
vyhodnocení, intenzita dopravy 

ABSTRACT  

The thesis deals with the comparison of accident assessment methods and their optimization 
in the Czech Republic and other selected countries. The work is based on the methodologies 
of individual countries, which were examined and then compared and evaluated in terms of 
practical use. The gained theoretical knowledge was applied to practical examples in the form 
of selected section of roads and crossroads. Every area was evaluated and compared in terms 
of accident rate. 

 

KEYWORDS  

Accident rate, road, crossroad, section of road, comparison, evaluation, intensity of transport  
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1. Úvod 
 

Nehodovost se charakterizuje jako pravděpodobnost vzniku dopravní nehody na určité komunikaci v 
závislosti na jízdnímu výkonu komunikace. Nehodovost je důležitá pro fungování dopravy a proto ji 
vyhodnocujeme hned z několika důvodů. Jednak kvůli porovnání nehodovosti v jednotlivých úsecích. 
Dále kvůli zjištění nebezpečných úseků či křižovatek a jejich následné zaznačení do map. A v neposlední 
řadě je vyhodnocení nehodovosti důležité z hlediska vytvoření bezpečnostních opatření a náprav na 
komunikacích. Pro účely porovnávání a vyhodnocování nehodovosti slouží několik ukazatelů. 
Ukazatelé charakterizují řešený úsek různými způsoby, které jsou uvedeny v metodikách. Ukazatelé 
slouží ke zpracování databází nehodovosti. 

Tématem mé diplomové práce je porovnání způsobu vyhodnocování nehodovosti v České republice a 
v některých zemích v Evropě. V rámci analýzy budu rozlišovat výhody, nevýhody a použitelnost 
jednotlivých ukazatelů. Dále budu aplikovat zjištěné teoretické znalosti na konkrétní úseky v České 
republice.  

Bude vybrán určitý počet mezikřižovatkových úseků a  křižovatek. Mezikřižovatkové úseky budu vybírat 
jak v extravilánu, tak i v intravilánu. Křižovatky, které budu volit, se budou nacházet v intravilánu i 
extravilánu a také budou světelně řízené i neřízené. Budu také ověřovat, že ukazatelé platí pro všechny 
typy křižovatek. Další státy, které jsem si vybrala a budu je zkoumat v rámci způsobů vyhodnocování 
nehodovosti jsou Německo, Slovinsko, Island a Polsko. Státy, které budu analyzovat, jsem si vybrala dle 
dostupnosti cizojazyčných metodik a také dle různorodosti velikosti států i zároveň počtu obyvatel. 
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2. Údaje o bezpečnosti silničního provozu v České republice  

Informace a údaje jsem čerpala z mezinárodní zprávy „Road Safety Annual Report 2019, Czech 
Republic“ [1]. 

Po rekordně nízkém počtu úmrtí na silnicích v roce 2017 celkem 577, se České republice nepodařilo 
stavět na dosažených výsledcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu a v roce 2018 zaznamenalo 
658 úmrtí v dopravě, což představuje 14 % nárůst oproti předchozímu roku. Míra úmrtnosti v roce 
2018 činí 6,2 úmrtí na 100 000 obyvatel. Stávající národní strategický plán bezpečnosti silničního 
provozu pokrývá období 2011–2020 a zahrnuje cíl o 60 % méně úmrtí na silnicích do roku 2020. Přes 
počáteční uspokojivý pokrok byly prozatímní cíle v letech 2014 až 2018 nebylo dosaženo. V reakci na 
to probíhá hloubková revize národní strategie; k zahájení pokroku směrem k cíli do roku 2020 jsou 
zapotřebí nová opatření. 

 

2.1. Tendence 

Česká republika zaznamenala v roce 2018 celkový nárůst počtu úmrtí na silnicích. Podle posledních 
údajů přišlo v České republice o život při dopravních nehodách v roce 2018 658 osob. To představuje 
14 % nárůst oproti rekordně nízkému počtu registrovaných v roce 2017. V roce 2017 bylo hlášeno 577 
úmrtí na silnicích - 5,6 % pokles v roce 2016. 

Dlouhodobější trend úmrtí na silnicích v České republice prokázal významný pokrok. Mezi lety 2000 a 
2018 se počet ročních úmrtí na silnicích snížil o 56 %. Největšího snížení bylo dosaženo v letech 2000 
až 2013, kdy počet ročních úmrtí na silnicích klesl o 56 %. Od roku 2013, kdy roční počet úmrtí na 
silnicích činil 654, počet úmrtí na silnicích osciluje, v roce 2015 dosáhl maxima 737 a rekordně nízkých 
577 v roce 2017, než se vrátil k 658 úmrtím zaznamenaným v roce 2018. 

Počet dopravních nehod na 100 000 obyvatel v České republice se mezi lety 2000 a 2018 snížil o 57 %. 
V roce 2018 bylo zaznamenáno 6,2 úmrtí na 100 000 obyvatel, oproti 14,5 v roce 2000. Pro srovnání 
průměr v Evropské unii má v roce 2018 4,9 úmrtí na 100 000 obyvatel. 

Měřeno podle počtu úmrtí v provozu na miliardu vozokilometrů (vkm), riziko úmrtí České republiky 
vykazovalo podobný dlouhodobě klesající trend. V roce 2017 byla tato metrika na 10,5, o 71 % nižší 
než v roce 2000. 

Česká republika zaznamenala v roce 2018 0,9 úmrtí na silnicích na 10 000 registrovaných vozidel. To 
představuje pokles o 72 % ve srovnání s rokem 2000, kdy míra úmrtí registrovaných vozidel činila 3,2. 

 

 

 

 

 

Smrtelné nehody  

Zranění při nehodě  

Motorové vozidlo  

Vozidlo - km  

HDP  

Obrázek 1 - Graf bezpečnosti silničního provozu, vývoj stavu vozidel, provozu a HDP [1] 
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Z grafu úmrtí podle skupin účastníků silničního provozu vyplývá, že cestující v osobních automobilech 
jsou i nadále skupinou nejvíce zasaženou dopravními nehodami. V roce 2018 tvořili uživatelé osobních 
automobilů největší podíl na úmrtích na silnicích s 51 % z celkového počtu. Následovali chodci (22 %), 
motocyklisté (15 %) a cyklisté (9 %). 

Jediný pokles v roce 2018 zaznamenali cyklisté, kteří utrpěli méně úmrtí než v roce 2017. Největší 
nárůst v roce 2018 zaznamenali motocyklisté se 41 % úmrtím ve srovnání s rokem 2017. Uživatelé 
osobních automobilů a chodci zaznamenali nárůst o 20 % a 10 %. 

Dlouhodobý pohled ukazuje, že doprava v České republice se stala bezpečnější pro všechny skupiny 
uživatelů silnic. Od roku 2000 zaznamenali cyklisté největší snížení dopravních nehod ze všech skupin 
účastníků silničního provozu a v roce 2018 o 63 % méně úmrtí na silnicích. Stejně tak u chodců, 
cestujících v osobních automobilech a mopedových jezdců došlo v tomto období k výraznému snížení 
úmrtnosti o 44 % nebo více. 

Účastníci silnic, kteří měli nejmenší úspěch ve snížení počtu úmrtí, jsou motocyklisté, kteří od roku 
2000 zaznamenali pokles počtu úmrtí při nehodách pouze o 3 %. 

 

Analýza úmrtí na silnicích podle věkových skupin ukazuje, že věková skupina s vyšším věkem měla ze 
zlepšení bezpečnosti silničního provozu prospěch méně než ostatní. Od roku 2000 se počet úmrtí více 
než o polovinu snížil ve všech věkových skupinách, s výjimkou osob ve věku 65 a více let, které v této 
době zaznamenaly pokles počtu úmrtí na silnicích o 31 %. 

V roce 2018 došlo ve všech věkových skupinách ke zvýšení počtu úmrtí na silnicích ve srovnání s rokem 
2017. Čeští uživatelé silnic ve věku 0-14 (10 dalších úmrtí), 15-17 (3 další úmrtí), 18-20 (6 dalších úmrtí), 
21-24 (4 další úmrtí), 25-64 (41 dalších úmrtí) a 65 let a více (17 dalších úmrtí) společně představovalo 
o 14 % více úmrtí na silnicích v roce 2018 než v předchozím roce. 

Historicky představují mladí lidé vysoce rizikovou skupinu v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V 
letech 2018, 18–20 let a 21–24 let stála úmrtnost 11,1 a 10,9 úmrtí na 100 000 obyvatel. 

Skupina s nejvyšším rizikem v dopravě je však nyní populace starší 75 let. Nejstarší čeští účastníci 
silničního provozu trpí dopravními nehodami 12,5 na 100 000 osob. 

 

Cestující v osobních 
automobilech

51%

Pěší
22%

Motocyklisté
15%

Cyklisté
8%

Ostatní Jezdci na mopedu
0%

Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů silnic v 
procentech z celkového počtu, 2018

Cestující v osobních automobilech Pěší Motocyklisté Cyklisté Ostatní Jezdci na mopedu

Graf 1 - Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů pozemních komunikací v % z celkového počtu, 2018 [1] 
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Analýza úmrtí podle typu silnice ukazuje, že silniční síť v extravilánu je nejsmrtelnější. V roce 2018 došlo 
k 62 % úmrtí na silnicích v extravilánu, 33% na místních komunikacích a 5% na dálnicích. Toto rozdělení 
bylo v posledních letech relativně stabilní. 

V roce 2018 se ve srovnání s rokem 2017 zvýšil počet úmrtí na pozemních komunikacích o 13 % na 
místních komunikacích i silničních sítích v extravilánu. Dálnice zaznamenaly v porovnání s rokem 2017 
nárůst o 44 %. 

Od roku 2000 se počet úmrtí na místních komunikacích snížil o 64 %, na silnicích v extravilánu o 51 % 
a 20 % na dálnicích. 

0 – 14 let  

15 – 17 let  

18 – 20 let  

21 – 24 let  

25 – 64 let  

65 – 74 let  

≥ 75 let  

motocyklisté  
cestující v autě  
pěší  
cyklisté  
ostatní  
jezdci na mopedu  

Obrázek 2 - Úmrtnost na silnicích podle věkových skupin 2000 - 2018 (úmrtí na 100 000 obyvatel v dané věkové 

skupině) [1] 

Obrázek 3 - Úmrtnost na silnicích podle věkových skupin a skupin uživatelů silnic 2018 (úmrtí na 100 000 obyvatel) 

[1] 
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Graf 2 - Úmrtí podle typu pozemní komunikace [1] 

 

 

Uživatelé silnic Věkové skupiny Kategorie PK 

Pěší 0 – 14 let Komunikace ve městě (intravilán) 

Cyklisté 15 – 17 let Komunikace mimo město (extravilán) 

Cestující v automobilu 18 – 20 let Dálnice 
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Obrázek 4 - Vývoj úmrtí na pozemních komunikacích podle kategorie uživatelů, věkových skupin a typů PK, 2010–2018 [1] 
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2.2. Ekonomické náklady na nehody 
 

Ekonomické náklady způsobené dopravními nehodami jsou hodnoceny přístupem k lidskému kapitálu. 
Skládají se z přímých nákladů (zejména zdravotní péče, záchranné služby, policie a spravedlnosti) a 
nepřímých nákladů (ztracená hodnota ekonomické produktivity v důsledku špatného zdraví, 
zdravotního postižení nebo předčasné úmrtnosti a sociálních nákladů). 

Ekonomické náklady nehod pro Českou republiku jsou zveřejňovány každý rok. Pro rok 2018 se 
odhadují na 3,0 miliard EUR, tj. 1,5% HDP. 

 Jednotková cena [EUR] Celková cena [EUR] 

Úmrtí 788 000 518 miliónů 

Hospitalizované osoby 203 000 486 miliónů 

Lehké zranění 28 500 719 miliónů 

Náklady na poškození majetku 15 400 1 274 miliónů 

Celkové  3,0 miliard 

Celkem jako % HDP  1,5 % 

Tabulka 1 - Ekonomické náklady na nehody, 2018 [1] 

2.3. Chování 

Důležitým faktorem v oblasti bezpečnosti silničního provozu je chování účastníků silničního provozu. 
Přestože rychlost je hlavním faktorem přispívajícím k fatálním nehodám, počet řidičů, kteří nedbají 
povolené rychlosti, se snížil a to zejména ve městě. Podíl smrtelných havárií v důsledku nadměrné 
rychlosti byl měřen na 33 % v roce 1980, 40 % v roce 2000 a 2014 a 39 % v roce 2018. 

Zavedení bodového systému v roce 2006 vedlo ke snížení počtu řidičů, kteří nerespektují rychlostní 
limit, ale po roce 2012 se opět zvýšil. Celkově se odhaduje, že 25 % řidičů překračuje rychlostní limit. 

Níže uvedená tabulka shrnuje hlavní rychlostní limity v České republice. 

 

 Obecný rychlostní limit 

Komunikace v obci 50 km/h 

Komunikace mimo obec 90 km/h 

Dálnice 130 km/h 

Tabulka 2 - Hlavní rychlostní limity v ČR [1] 

Jízda pod vlivem alkoholu je další hlavní příčinou dopravních nehod. V roce 2002 bylo 11 % úmrtí 
způsobeno nehodami souvisejícími s alkoholem. Tento podíl se v roce 2007 snížil na 3,4 %, ale opět se 
zvýšil. V roce 2018 bylo 11 % úmrtí na silnicích způsobeno nehodami spojenými s požíváním alkoholu. 

V České republice je nulový obsah alkoholu v krvi. Když policie dorazí na místo nehody, jsou všechny 
zúčastněné osoby zkontrolovány na alkohol v krvi. Pokud je hladina u každého zúčastněného pozitivní, 
je nehoda klasifikována jako související s alkoholem. 

Podíl smrtelných havárií způsobených řidičem pod vlivem drog byl v roce 2018 odhadnut na 3,2 %. 
Nehoda je definována jako související s drogami, pokud je řidič testován na přítomnost drog a je 
pozitivní. 

Rostoucím problémem dopravní bezpečnosti v České republice je rozptýlení, například používání 
mobilních telefonů při řízení. V České republice řidiči nesmějí řídit při používání ručního telefonu nebo 
jiného elektronického zařízení. Zařízení hands-free jsou tolerována. V roce 2018 se odhadovalo, že 3 % 
řidičů použilo při řízení mobilní telefon. 
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Je zejména obtížné odhalit podíl ospalosti a únavy jako příčinného faktoru při nehodách. V roce 2018 
se odhadovalo, že asi 1 % havárií bylo způsobeno únavou. 

Používání bezpečnostních pásů je povinné na předních sedadlech od roku 1966 a na zadních sedadlech 
od roku 1975. Až donedávna však byla úroveň vynucování velmi nízká. Situace se od roku 2004 výrazně 
zlepšila. V roce 2018 27 % zabitých osob v autě nemělo bezpečnostní pás, když došlo k nehodě. 
Odhaduje se, že by mohlo být zachráněno 80 životů, kdyby všichni cestující v autě měli bezpečnostní 
pásy. 

Vyhrazená dětská zádržná zařízení jsou povinná pro děti ve věku 0–3 let a pro děti ve věku čtyř a více 
let, které jsou menší než 150 cm nebo váží méně než 36 kg na hmotnosti. 

Nošení přilby je povinné pro všechny motocyklisty a řidiče mopedů. Ochranné přilby byly povinné pro 
cyklisty do věku 15 let v roce 2001 a do 18 let v roce 2006. O povinném nošení přileb pro všechny 
cyklisty se diskutuje. 

 
2.4. Řízení a strategie bezpečnosti silničního provozu 

 

Jak ukazují výše uvedené ukazatele, na výkonnost České republiky v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu v posledních desetiletích má vliv několik faktorů. Počty úmrtí dosáhly vrcholu v roce 1969 a 
poté stabilně klesaly až do roku 1986. Mezi lety 1986 a 1994 se úmrtí v důsledku rychlého zhoršení 
bezpečnosti silničního provozu zvýšilo o 82 %. To bylo v období významných politických změn v České 
republice a dalších sousedních zemích střední a východní Evropy po pádu sovětského bloku. Během 
tohoto období se počet motorových vozidel prudce zvýšil v souvislosti se slabou policejní kontrolou a 
nízkou politickou pozorností na bezpečnost silničního provozu. Mezi lety 1994 a 2018 se počet úmrtí 
na silnicích snížil o 60 %. Tyto pozitivní výsledky jsou výsledkem postupných národních strategických 
plánů bezpečnosti. 

Hlavní odpovědnost za organizaci bezpečnosti silničního provozu nese BESIP (Bezpečnost silničního 
provozu), nezávislé oddělení Ministerstva dopravy. BESIP je odpovědný za národní strategii silnic na 
období 2011–2020. Druhým klíčovým hráčem je Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (složená 
ze zástupců parlamentu, ministerstev, občanských sdružení, profesních organizací a soukromého 
sektoru). Existuje také 14 regionálních koordinátorů BESIP. 

Hlavním cílem Národního strategického plánu bezpečnosti silničního provozu na roky 2011–2020 je 
snížit úmrtnost (úmrtí na 100 000 obyvatel) na evropský průměr. To odpovídá přibližně 60 % snížení 
počtu úmrtí do roku 2020 ve srovnání s rokem 2009. Druhým cílem je snížení počtu vážně zraněných 
osob o 40 %. 

Do roku 2020 byly pro každý rok stanoveny prozatímní cíle pro počet úmrtí a vážně zraněných osob. 
Výsledky jsou každoročně monitorovány prostřednictvím BESIP pro Radu vlády pro bezpečnost 
silničního provozu na národní a regionální úrovni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 

Přestože byly v roce 2013 na dobré cestě, prozatímních cílů v letech 2014 až 2018 nebylo dosaženo. S 
ohledem na tento nepříznivý vývoj se provádí hloubková revize národní strategie. Hlavní cíle se 
nezměnily; byly však zavedeny nové dílčí cíle.  

K obnovení pokroku směrem k cíli do roku 2020 jsou nezbytná nová opatření, včetně většího 
kontrolování, vzdělávání v dopravě, posílení systému řidičských průkazů, auditu a inspekce dopravní 
infrastruktury a pronikání bezpečnějších vozidel do loďstva atd. 

Nová národní strategie pro období 2021–2030 se připravuje, ačkoli cílová úroveň snížení počtu úmrtí 
a vážných zranění nebyla dosud stanovena. Zatímco současná strategie obsahuje 11 dílčích cílů 
zaměřených na různé oblasti bezpečnosti provozu (např. děti, senioři, chodci, cyklisté, motocyklisté, 
alkohol atd.), Očekává se, že nová strategie vytvoří další oblasti bezpečnosti provozu. 

 

 

2.5. Opatření 

Nedávno bylo zavedeno několik opatření ke zlepšení řízení bezpečnosti silničního provozu. 

2.5.1. Řízení bezpečnosti silničního provozu 

• Byla zavedena revize Národní bezpečnostní strategie na období 2017–2020, která byla 
aktualizována a byly aktualizovány některé dílčí cíle, zavedeny nové cíle a periodické 
hodnocení. 
 

2.5.2. Prosazování 

• Zintenzivňuje se prosazování provozu. Probíhá přeshraniční vymáhání práva. Byly zavedeny 
zvýšené pokuty za řízení na železničním přejezdu. O zlepšení systému trestných bodů se 
diskutuje. 

• Byla zavedena harmonizace řízení vozidel s upřednostňovaným průjezdním právem s 
evropskými právními předpisy. 

 

2.5.3. Řízení rychlosti 

• Zavádějí se mobilní rychlostní kamery (také neoznačenými policejními vozidly, především na 
dálnicích a státních silnicích). 

 

2.5.4. Účastníci silničního provozu 

• povinné používání přileb všemi cyklisty se diskutuje. 

Úmrtí  

Prozatímní cíl  

Obrázek 5 - Trendy úmrtí na silnicích směřující směrem k národnímu cíli [1] 
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• Bylo zavedeno povinné používání reflexních prvků pro chodce, kteří jdou po místních 
komunikacích v době zhoršené viditelnosti. 

• Probíhají práce na realizaci zdokonalených osnov v autoškolách. 
 

2.5.5. Infrastruktura 

• Zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů se stalo prioritou. 
 

2.5.6. Vozidla 

• Protiblokovací systémy (ABS) a elektronická kontrola stability (ESC) jsou standardní výbavou 
nových vozidel. 
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3. Údaje o bezpečnosti silničního provozu v Německu - 2019 
 

Informace a údaje jsem čerpala z mezinárodní zprávy „Road Safety Annual Report 2019, Germany“ [2]. 

Německo zaznamenalo v roce 2018 3 275 úmrtí na silnicích, což je o 3 % více než v roce 2017. Míra 
úmrtnosti činí 4,0 úmrtí na 100 000 osob. Od roku 2000 se počet úmrtí na silnicích snížil ve všech 
věkových skupinách, s výjimkou osob starších 75 let. Starší němečtí účastníci silničního provozu nyní 
tvoří věkovou skupinu s největším rizikem v dopravě. Současný německý program bezpečnosti 
silničního provozu období 2011–2020; jejím hlavním cílem je snížit počet úmrtí na silnicích o 40 %. Od 
června 2019 jsou povoleny v Německu elektrické skútry v silniční dopravě. 

 

3.1. Tendence 

Německo zaznamenalo v roce 2018 celkový nárůst počtu úmrtí na silnicích. Podle nejnovějších údajů 
přišlo v roce 2018 o život při dopravních nehodách v Německu 3 275 osob. To představuje nárůst o 3 
% oproti roku 2017. V roce 2017 bylo hlášeno 3 180 úmrtí na silnicích. Předběžné údaje Spolkového 
statistického úřadu za rok 2019 ukazují meziroční pokles úmrtí na silnicích do května 2019 o 5,7 %.  

Dlouhodobější tendence úmrtí na silnicích v Německu ukázaly významný pokrok. V letech 2000 až 2018 
se počet ročních úmrtí na silnicích snížil o 56 %. Největšího snížení bylo dosaženo mezi lety 2000 a 
2013, kdy počet ročních úmrtí na silnicích klesl o 55 %. Od roku 2013 se výrazně snížil počet úmrtí na 
silnicích. 

Počet úmrtí na 100 000 obyvatel v Německu se mezi lety 2000 a 2018 snížil o 57 %. V roce 2018 byla 
zaznamenána hodnota 4,0 úmrtí na 100 000 obyvatel ve srovnání s hodnotou 9,1, která byla v roce 
2000. Pro srovnání - průměr v Evropské unii je 4,9 úmrtí na 100 000 obyvatel. 

Počet úmrtí na miliardu vozokilometrů (vkm) byl v Německu v roce 2018 4,3. Riziko úmrtí v dopravních 
nehodách v Německu prokázalo dlouhodobý klesající trend.  

Německo zaznamenalo v roce 2018 0,6 smrtelných nehod na 10 000 registrovaných vozidel. To 
představuje pokles o 59 % ve srovnání s rokem 2000, kdy míra úmrtí registrovaných vozidel činila 1,4. 

 

Z grafu úmrtí podle skupin účastníků silničního provozu vyplývá, že cestující v osobních automobilech 
jsou i nadále skupinou nejvíce zasaženou dopravními nehodami. V roce 2018 tvořili uživatelé osobních 
automobilů největší podíl na počtu úmrtí na silnicích, a to 43 % z celkového počtu. Následovali 
motocyklisté (19 %), cyklisté (14 %) a chodci (14 %). 

 

Smrtelné nehody  

Zranění při nehodě  

Motorové vozidlo  

Vozidlo - km  

HDP  

Obrázek 6 - Bezpečnost silničního provozu, stav vozidel, dopravní a HDP trendy [2] 
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Podle údajů z roku 2018 zaznamenali cyklisté největší nárůst dopravních nehod v roce 2018, v 
porovnání s rokem 2017 utrpěli 63 dalších úmrtí (+ 16,5 %). Jezdci na mopedu následovali 19 dalších 
úmrtí (+ 32,2 %). Úmrtnost celkem pro ostatní skupiny účastníků silničního provozu zůstala do značné 
míry v souladu s údaji za rok 2017. 

Dlouhodobý trend ukazuje, že německé silnice se staly bezpečnější pro všechny skupiny uživatelů. 
Uživatelé osobních automobilů zaznamenali v roce 2018 nejsilnější pokles a zaznamenali o 68 % méně 
úmrtí než v roce 2000. Podobně se v tomto období snížil počet ročních úmrtí na silnicích na polovinu 
pro chodce a řidiče mopedů. Cyklisté a motocyklisté zaznamenali nejmenší snížení počtu úmrtí na 
silnicích, protože celková úmrtnost klesla asi o 30 %. 

 

Úmrtí na silnicích podle věkových skupin v roce 2018 vykázalo určité změny ve srovnání s rokem 2017. 
Mládež ve věku 18–20 let zaznamenala o 24 méně úmrtí (-12,7 %), zatímco ve věku 0–14 let došlo k 18 
dalším úmrtím (+ 29,5 %). Starší lidé ve věku 65 - 74 let zvětšili počet úmrtí na dalších 35 úmrtí (+10,5 
%). 

Při pohledu na dlouhodobější trend se od roku 2000 počet úmrtí na silnicích snížil pro všechny skupiny. 
Mezi mladými lidmi došlo v tomto období k nejsilnějšímu snížení úmrtnosti. Každá věková kategorie 
do 25 let zaznamenala v roce 2018 o více než 65 % méně úmrtí než na počátku století. 

Navzdory nedávnému zlepšení jsou mladí lidé v dopravě nadále vystaveni vysokému riziku úmrtnosti. 
Věkové skupiny 18–20 let a 21–24 let trpí úmrtností na silnicích hodnotou 6,3 a 5,5 na 100 000 osob. 

Starší lidé nad 75 let jsou nyní v žebříčku nejčastější úmrtnosti nad mladými lidmi; tito uživatelé silnic 
mají úmrtnost 7,2 na 100 000. 

Uživatelé osobních 
automobilů

43%

Motocyklisté
19%

Cyklisté
14%

Pěší
14%

Ostatní
8%

Jezdci na mopedu
2%

Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů silnic v procentech z 
celkového počtu, 2018

Uživatelé osobních automobilů Motocyklisté Cyklisté Pěší Ostatní Jezdci na mopedu

Graf 3 - Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů silnic v % z celkového počtu, 2018 [2] 
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Zvýšená úmrtnost starších lidí je obzvláště znepokojivá vzhledem k celkovému demografickému 
výhledu Německa. Starší lidé nad 65 let tvoří 21,4 % německé populace a předpokládá se, že tento 
podíl v nadcházejících desetiletích vzroste. Federální program bezpečnosti silničního provozu na 
období 2011–2020 se snaží řešit specifické potřeby bezpečnosti silničního provozu této zranitelné 
skupiny uživatelů silnic. 

 

 

 

 

 

 

Analýza úmrtí podle typu silnice ukazuje, že silniční síť v extravilánu si nadále vyžádá většinu 
dopravních nehod. V roce 2018 došlo k 57 % úmrtí na silnicích v extravilánu, 30 % na místních 
komunikacích a 13% na dálnicích. Toto rozdělení bylo v posledních letech relativně stabilní. 

V roce 2018 se ve srovnání s rokem 2017 zvýšil počet úmrtí na silnicích o 4 % na silnicích v extravilánu, 
o 0,8 % na místních komunikacích a o 3,7 % na dálnicích.  

Od roku 2000 se počet úmrtí na místních komunikacích snížil o 46 %, na silnicích v extravilánu o 61 % 
a o 53 % na dálnicích. V poslední době se od roku 2010 bezpečnost silničního provozu na silniční síti v 
extravilánu zlepšila rychleji než na místních komunikacích. 
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15 – 17 let  

18 – 20 let  
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65 – 74 let  

≥ 75 let  

motocyklisté  
cestující v autě  
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cyklisté  
ostatní  
jezdci na mopedu  

Obrázek 7 - Úmrtnost na silnicích podle věkových skupin (úmrtí na 100 000 obyvatel v dané věkové skupině), 2010 – 2018 

[2] 

Obrázek 8 - Úmrtnost na silnicích podle věkových skupin a skupin uživatelů silnic (úmrtí na 100 000 obyvatel), 2018 [2] 
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Uživatelé silnic Věkové skupiny Kategorie PK 

Pěší 0 – 14 let Komunikace ve městě (intravilán) 

Cyklisté 15 – 17 let Komunikace mimo město (extravilán) 

Cestující v automobilu 18 – 20 let Dálnice 

 21 – 24 let  

 25 – 64 let  

 65 – 74 let  

 ≥ 75 let  

 

Celkový počet úmrtí na pozemních komunikacích  
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Graf 4 - Úmrtí na podle typu pozemní komunikace [2] 

Obrázek 9 - Vývoj úmrtí na pozemních komunikacích podle kategorie uživatele, věkové skupiny a typu silnice, 2010 – 2018 

[2] 
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Údaje o úmrtnosti jsou nezbytné k porozumění otázek bezpečnosti silničního provozu, ale stěží 
postačují. Informace o vážných zraněních způsobených nehodami jsou rovněž velmi důležité. Přesto je 
mnohem těžší je získat, ověřit a porovnat. V letech 2000 až 2018 se počet hospitalizovaných osob snížil 
o 34 %, zatímco počet úmrtí na silnicích byl 56 % všech nehod. 

 

3.2. Ekonomické náklady na nehody 
 

Federální dálniční výzkumný ústav vypočítává každoročně náklady na dopravní nehody. Náklady na 
dopravní nehody v německém národním hospodářství jsou založeny na kapitálovém přístupu, který 
zahrnuje náklady na zranění osob a poškození zboží. Vypočítané náklady zahrnují: 

• přímé náklady (lékařské ošetření, oprava / výměna vozidla); 

• nepřímé náklady (policejní služby, právní systém, správa pojištění, výměna zaměstnanců); 

• ztracený potenciální růst (včetně stínové ekonomiky); 

• ztracená přidaná hodnota domácích prací a dobrovolné práce; 

• humanitární náklady; 

• náklady na cestovní čas ztracený v důsledku nehod na dálnicích. 
 

Dopravní nehody představují pro německou společnost značné náklady. Pro rok 2017 se odhaduje na 
přibližně 34,2 miliardy EUR neboli 1,1 % německého HDP. Podle odhadů se náklady na nehody od roku 
2005 zvýšily o 9 %. Tato čísla nezahrnují odhad nákladů z neohlášených nehod. Nejnovější informace o 
nákladech na dopravní nehody v Německu lze stáhnout z webových stránek Federálního institutu pro 
výzkum silnic. 

 Cena za oběť [EUR] Celková cena [EUR] 

Úmrtí 1 150 234 3,66 miliard 

Vážné zranění 116 335 7,77 miliard 

Lehké zranění 5 138 1,76 miliard 

Náklady na poškození majetku - 21,04 miliard 

Celkové  34,23 miliard 

Celkem jako % HDP  1,1% 

Tabulka 3 - Ekonomické náklady na nehody, 2017 [2] 

3.3. Chování 

Chování účastníků silničního provozu je důležitým faktorem výkonnosti země v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu. Nevhodná rychlost byla v roce 2016 faktorem asi 14,5 % zranění a 32 % smrtelných 
nehod v Německu. Rychlost je často uváděna jako faktor příčin dopravních nehod v kombinaci s jiným 
vysoce rizikovým chováním, jako je řízení pod vlivem alkoholu. Níže uvedená tabulka shrnuje hlavní 
rychlostní limity v Německu. 

 Obecný rychlostní limit 
Osobní automobily 

Obecný rychlostní limit 
Nákladní automobily> 3,5 t 

Komunikace v obci 50 km/h 50 km/h 

Komunikace mimo obec 100 km/h 60 km/h 

Dálnice 130 km/h (doporučeno) 80 km/h 

Tabulka 4 - Hlavní rychlostní limity v Německu [2] 
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V roce 2018 byl alkohol uváděn jako faktor přispívající přibližně k 4,5 % všech zranění a 7,3 % 
smrtelných nehod. Počet nehod souvisejících s alkoholem a úmrtí souvisejících s alkoholem se v 
posledních letech neustále snižoval. 

Jízda s obsahem alkoholu v krvi (BAC) nad 0,5 g / l v Německu se trestá pokutou, pozastavením řidičské 
licence a případně vězením. Kromě toho mohou řidiči s BAC mezi 0,3 g / l a 0,5 g / l pozastavit řidičský 
průkaz, pokud je jejich řidičská schopnost narušena. Od roku 2007 je v rámci německého 
odstupňovaného licenčního programu vyžadován nulový BAC pro řidiče mladší 21 let a pro řidiče ve 
zkušební době. 

Podle německého zákona je řízení pod vlivem drog považováno za trestný čin. Řidiči jsou považováni 
„pod vlivem“, pokud se v krvi nacházejí drogy, bez ohledu na množství nebo koncentraci. Toto nařízení 
odkazuje na vybraný seznam drog. Drogy používané jako léky a podávané podle plánu jsou osvobozeny. 

V roce 2018 bylo v Německu hlášeno 2 287 nehod souvisejících s drogami, které způsobily 58 úmrtí a 
3 118 zranění. Tato čísla vzrostla od roku 2000, kdy bylo hlášeno 1 015 nehod souvisejících s drogami. 
Tento nárůst může souviset jak se zvýšeným užíváním drog, tak s lepším vzděláváním mezi policií, 
pokud jde o odhalování vlivu drog. 

Používání bezpečnostních pásů je v Německu povinné pro přední sedadla od roku 1976 a pro zadní 
sedadla od roku 1984. Pokuty za nepoužívání bezpečnostních pásů byly zavedeny v polovině 80. let a 
vedly k prudkému nárůstu používání bezpečnostních pásů.  

Děti mladší 12 let a nižší než 150 centimetrů musí být v motorových vozidlech zadržovány schváleným 
systémem vhodným pro výšku a hmotnost dítěte. 

Všichni jezdci s pohonem na dvou kolech na německých silnicích jsou povinni nosit přilby. Míra 
používání helmy je vysoká, 100 % (jezdec) a 99 % (cestující). Přilby nejsou pro cyklisty povinné (včetně 
elektrických jízdních kol s pomocí pedálu do 25 km/h). 

 

3.4. Řízení a strategie bezpečnosti silničního provozu 
 

Jak vyplývá z výše uvedených ukazatelů, ovlivňuje německou bezpečnost silničního provozu několik 
faktorů. Dlouhodobý pokrok je způsoben různými změnami ve všech oblastech bezpečnosti silničního 
provozu. Patří sem chování a vzdělávání související s bezpečností provozu, jakož i infrastruktura a 
bezpečnost vozidel. Mezi několik přijatých opatření a nařízení zavedených v posledních deseti letech 
patří: 

• vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu ve školách; 

• doprovodný program řízení a zákaz alkoholu pro začínající řidiče; 

• audity bezpečnosti silničního provozu; 

• řešení černých skvrn po nehodě; 

• zlepšení pasivní a aktivní bezpečnosti vozidla; 

• identifikace zvláštních oblastí bezpečnosti silničního provozu a nalezení řešení, jako je 
vyžadování dětských zádržných systémů, ochrana stromů u silnice a přidání ochrany proti 
podjetí z důvodu ochrany před vážnými nehodami na motocyklech. 

 

Za organizaci bezpečnosti silničního provozu na národní úrovni v Německu odpovídá Spolkové 
ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury. Spolkové ministerstvo rozvíjí národní strategii 
bezpečnosti silničního provozu, včetně národního akčního programu bezpečnosti silničního provozu, 
stanoví a sleduje národní cíle. 
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Každý ze 16 německých spolkových států má své vlastní Ministerstvo dopravy. Ti mohou formulovat 
programy bezpečnosti silničního provozu nezávisle a jsou obvykle zodpovědní za zlepšení silniční 
infrastruktury ve svém vlastním státě. Policejní síly jsou organizovány na státní úrovni a vymáhání 
dopravních zákonů je odpovědností každého federálního státu. 

Federální program bezpečnosti silničního provozu na období 2011–2020 byl spuštěn v posledním 
čtvrtletí roku 2011. Hlavním cílem programu je umožnit bezpečnou, ekologicky citlivou a udržitelnou 
mobilitu pro všechny účastníky silničního provozu v Německu. Má širokou škálu opatření v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu zaměřených na uživatele, vozidla a infrastrukturu. 

Program řeší nové výzvy, jako je demografická změna a mobilita starší populace. Zároveň se zaměřuje 
na zajištění účinnosti německé silniční sítě. Program odráží nejnovější technologický vývoj ve vozidlech, 
jako jsou asistenční systémy řidiče, kooperativní systémy vozidel a nové koncepce motorů. V těchto 
posledně jmenovaných oblastech leží hlavní důraz na tom, aby vývoj technologie vozidel nevytvářel 
bezpečnostní rizika. Činnosti se také zaměřují na silnice v extravilánu a na snižování počtu vážných 
zranění a úmrtí. 

Německým kvantitativním cílem bezpečnosti silničního provozu do roku 2020 je snížení počtu úmrtí o 
40 % ve srovnání s úrovní roku 2010. Cíl byl stanoven na základě výzkumu ohledně očekávaného vývoje 
bezpečnosti silničního provozu do roku 2020. Byl stanoven s ohledem na cíl Evropské komise snížit o 
50 % současnou úroveň bezpečnosti silničního provozu v Německu. Existují také konkrétní cíle v 
jednotlivých federálních státech. Na základě nejnovějšího vývoje se zdá nepravděpodobné, že by 
Německo dosáhlo svého cíle. 

Monitorování a hodnocení opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu a pokroku směrem k cíli 
se snaží být dosaženo pomocí zprávy o předcházení dopravním nehodám, která se připravuje každé 
dva roky a předkládá se německému parlamentu. Zpráva pojednává o obecném vývoji bezpečnosti 
silničního provozu a obsahuje ucelený soubor opatření provedených v průběhu dvou let po předchozí 
zprávě, jakož i hlavní probíhající a ukončený výzkum a plánované projekty. 

 
 

3.5. Opatření 

Nedávno bylo zavedeno několik opatření ke zlepšení řízení bezpečnosti silničního provozu. 

3.5.1. Řízení bezpečnosti silničního provozu 

• Byly sníženy právní podmínky pro zavedení zón 30 km/h na silnicích v městských oblastech. 

Úmrtí  

Prozatímní cíl  

Obrázek 10 - Trendy úmrtí na silnicích směřující k národnímu cíli [2] 
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• V roce 2017 byl přijat nový zákon o automatizované jízdě. Jádro zákona se týká právní rovnosti 
řidiče člověka a počítače. Výsledkem je, že vysoce a plně automatizované systémy řízení 
mohou v budoucnosti převzít úlohu řízení. 
 

3.5.2. Účastníci silničního provozu 

• Pokuty za několik přestupků byly výrazně zvýšeny, například za používání chytrých telefonů 
nebo tabletu při řízení, blokování nouzového pruhu v případě nehody nebo neuposlechnutí 
blikajících světel a sirén na nouzových vozidlech. 

• Od ledna 2017 mohou dospělí jezdit na kole po chodníku, pokud doprovázejí cyklistické dítě. 
Před rokem 2017 mohly chodníky používat děti do osmi let, zatímco dospělí jej nemohli 
používat. 

• Od ledna 2017 mohou elektrická kola s maximální rychlostí nižší než 25 km/h používat 
vyhrazené cyklistické pruhy uvnitř městských oblastí a všechny cyklistické pruhy mimo městské 
oblasti. 
 

3.5.3. Vozidla 

• Od června 2019 jsou v německém silničním provozu povoleny elektrické skútry s maximální 
rychlostí až 20 km/h. Nesmějí jezdit po stezkách pro pěší a v pěších zónách, ale pouze po 
cyklostezkách. Pokud nejsou k dispozici žádné cyklostezky, musí jet koloběžky na silnici. 
Minimální věk 14 let platí pro všechny E-scootery. E-koloběžky musí být pojištěny, ale není 
povinnost nosit přilbu. 

• V roce 2018 spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury spustilo motivační 
program na zvýšení pronikání asistenčních systémů pro vypínání nákladních vozidel. 
Ministerstvo podporuje dobrovolné vybavení a dovybavení nákladních automobilů a autobusů 
asistenčními systémy pro vypínání. Finanční podpora se týká všech užitkových vozidel s 
přípustnou celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny a autobusů s více než devíti sedadly, včetně 
sedadel řidiče, které jsou zakoupeny a provozovány v Německu a které se používají pro 
komerční, nezávislé, neziskové nebo veřejné - nezákonné činnosti. Rozpočet tohoto programu 
je 10 milionů EUR v roce 2019 a nabídka poběží po dobu 5 let. 
 

3.5.4. Infrastruktura 

• Od října 2018 poskytuje ministerstvo dopravy finanční prostředky ve výši 25 milionů EUR na 
vytvoření nabídky pro federální státy, aby budovaly vysokorychlostní cyklostezky. Federální 
zákon o dálnicích byl změněn, aby federální státy umožnily výstavbu cyklostezek. 
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4. Údaje o bezpečnosti silničního provozu ve Slovinsku  

Informace a údaje jsem čerpala z mezinárodní zprávy „Road Safety Annual Report 2019, Slovenia“ [3]. 

V roce 2018 přišlo o život 91 lidí při dopravních nehodách ve Slovinsku. To se, oproti předchozímu 
rekordnímu nízkému počtu úmrtí zaregistrovaných v roce 2017, zlepšilo. V roce 2018 nebyly při 
dopravních nehodách zabity žádné děti. S úmrtností 4,4 úmrtí na silnicích na 100 000 obyvatel má 
Slovinsko lepší výkon, než je průměr EU. Národní bezpečnost silničního provozu pomocí Programu 
2013–22 má být zlepšena pomocí snížení počtu úmrtí na silnicích do roku 2022 na polovinu ve srovnání 
s výchozím stavem v roce 2011. V současné době se hlavní opatření ke zlepšení bezpečnosti silničního 
provozu zaměřují na zranitelné účastníky silničního provozu. 

 
4.1. Tendence 

Slovinsko zaznamenalo celkový pokles počtu úmrtí na silnicích v roce 2017 i 2018. Podle posledních 
údajů přišlo v roce 2018 o život 91 lidí při dopravních nehodách. To představuje v roce 2017 pokles o 
12,5 %. V roce 2017 došlo k 104 úmrtím na silnicích. Předběžné údaje za rok 2019 naznačují zvýšení 
počtu úmrtí na silnicích. Do července 2019 bylo zaznamenáno 67 úmrtí. 

Dlouhodobější trend úmrtí na silnicích ve Slovinsku ukázal významná zlepšení bezpečnosti silničního 
provozu. Mezi lety 2000 a 2018 se počet ročních úmrtí na silnicích snížil o 71n%. 

Počet úmrtí na 100 000 obyvatel ve Slovinsku se mezi lety 2000 a 2018 snížil o 72 %. V roce 2018 bylo 
zaznamenáno 4,4 úmrtí na 100 000 obyvatel ve srovnání s hodnotou 15,8 v roce 2000. Pro srovnání 
průměr v Evropské Unii je v roce 2018 4,9 úmrtí na 100 000 obyvatel. 

Měřeno na základě počtu dopravních nehod na miliardu kilometrů vozidla (v/km), riziko úmrtí ve 
Slovinsku ukázalo dlouhodobé výrazné zlepšení. V roce 2017 byla tato hodnota 5,4, o 8 0% nižší než v 
roce 2000. 
 
Slovinsko zaznamenalo v roce 2018 0,6 úmrtí na silnicích na 10 000 registrovaných vozidel. To 
představuje pokles o 81 % ve srovnání s rokem 2000, kdy míra úmrtí registrovaných vozidel činila 3,2. 
 

 

 
 

 
 
Graf, který pojednává o počtu úmrtí podle skupin účastníků silničního provozu ukazuje, že cestující v 
osobních autech jsou i nadále skupinou nejvíce zasaženou dopravními nehodami. V roce 2018 tvořili 
uživatelé osobních automobilů největší podíl úmrtí na silnicích s hodnotou 48 % z celkového počtu. 
Následovali je motocyklisté (18 %), chodci (14 %) a cyklisté (9 %). 
 

Smrtelné nehody  

Zranění při nehodě  

Motorové vozidlo  

Vozidlo - km  

HDP  

Obrázek 11 - Trendy v oblasti bezpečnosti silničního provozu, vozidel, dopravy a HDP [3] 
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Největší pokles byl v roce 2018 zaznamenán u motocyklistů s o 9 méně úmrtími (-36 %) ve srovnání s 
rokem 2017. Podíl úmrtí způsobený motocyklisty klesl z přibližně 28 % v roce 2017 na necelou pětinu 
v roce 2018. Chodci mají třikrát více úmrtí v roce 2018 než v roce 2017. 

Dlouhodobý trend ukazuje, že provoz ve Slovinsku se stal bezpečnějším pro všechny skupiny uživatelů 
silnic. Cyklisté, chodci a cestující v osobních automobilech zaznamenali od roku 2000 snížení úmrtnosti 
o 70 % nebo více. 

Nejméně úspěšnou skupinou uživatelů jsou motocyklisté, kteří v roce 2018 zaznamenali pouze o 3 
méně úmrtí než v roce 2000. Hlavním důvodem je nárůst počtu registrovaných motocyklů. V roce 2000 
jich bylo 11 130, zatímco v roce 2018 se počet zvýšil na 56 000. 

 

 

V roce 2018 byla úmrtí na silnicích podle věkových skupin poznamenána vynikající zprávou, že při 
dopravní nehodě ve Slovinsku nezemřelo žádné dítě (0-14 let). 

Při pohledu na dlouhodobější trend se od roku 2000 počet úmrtí na silnicích snížil pro všechny skupiny. 
K nejsilnějšímu snížení počtu úmrtí v tomto období došlo u mladých lidí do 18 let, u nichž byl počet 
úmrtí na silnicích téměř vyloučen (jedna úmrtnost mezi 15–17 lety byla zaznamenána v roce 2018). 
Rovněž se výrazně zlepšila bezpečnost silničního provozu pro mladé dospělé, přičemž od roku 2000 
došlo ke snížení o 70 % a ve věku 21–24 let o 71 %. 

Starší lidé ve věku nad 75 let těžili ze zlepšení bezpečnosti silničního provozu v tomto období nejméně 
ze všech věkových skupin, protože počet úmrtí na silnicích kleslo o 64 % (oproti celkovému poklesu o 
71 %). 

Navzdory nedávným zlepšením jsou mladí lidé i nadále věkovou skupinou s největším rizikem v 
dopravě, s úmrtností mnohem vyšší než je průměr. V roce 2018 utrpěli mladí lidé ve věku 18–20 a 21–
24 let úmrtí na dopravních nehodách v míře 12,4 a 9,8 na 100 000 osob.  

Cestující v osobním 
automobilu

48%

Motocyklisté
18%

Pěší
14%

Cyklisté
9%

Ostatní
9%

Jezdci na mopedu
2%

Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů 
silnic v procentech z celkového počtu, 2018

Cestující v osobním automobilu Motocyklisté Pěší Cyklisté Ostatní Jezdci na mopedu

Graf 5 - Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů silnic v % z celkového počtu, 2018 [3] 



31 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Analýza úmrtí podle typu silnice ukazuje, že silniční síť v extravilánu si vyžádala nejvíce obětí. V roce 
2018 došlo k 55 % úmrtí na silnicích v extravilánu, 29 % na místních komunikacích a 16 % na dálnicích. 
Toto rozdělení bylo v posledních letech relativně stabilní. 

V roce 2018 došlo ve srovnání s rokem 2017 na silnicích v extravilánu k 6 dalším úmrtím. Místní 
komunikace zaznamenaly o 15 ztrát na životech méně (-36,6 %), slovinské dálnice zaznamenaly o 4 
méně úmrtí než v předchozím roce. 

Od roku 2000 se počet úmrtí na silnicích v extravilánu snížil o 73 %, na místních komunikacích o 74% a 
o 46 % na dálnicích. 
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Obrázek 12 - Úmrtnost na silnicích podle věkových skupin, 2000 - 2018 (úmrtí na 100 000 obyvatel v dané věkové skupině) 

[3] 

Obrázek 13 - Míra úmrtnosti na silnicích podle věku a skupiny uživatelů silnic, 2018 (úmrtí na 100 000 obyvatel) [3] 
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Uživatelé silnic Věkové skupiny Kategorie PK 

Pěší 0 – 14 let Komunikace ve městě (intravilán) 

Cyklisté 15 – 17 let Komunikace mimo město (extravilán) 

Cestující v automobilu 18 – 20 let Dálnice 

 21 – 24 let  

 25 – 64 let  

 65 – 74 let  

 ≥ 75 let  

 
 

Celkový počet úmrtí na pozemních komunikacích  
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Graf 6 - Úmrtí podle typu pozemní komunikace [3] 

Obrázek 14 - Vývoj úmrtí na silnicích podle kategorie uživatelů, věkových skupin a typů silnic, 2010 – 2018 [3] 
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Údaje o úmrtnosti jsou nezbytné k porozumění otázkám bezpečnosti silničního provozu, ale stěží 
postačují. Informace o vážných zraněních způsobených nehodami jsou rovněž velmi důležité. Přesto je 
mnohem těžší je získat, ověřit a porovnat. V roce 2018 bylo v důsledku dopravní nehody zaznamenáno 
821 osob, které byly vážně zraněny. 

 

4.2. Ekonomické náklady na dopravní nehody 

Dopravní nehody představují pro společnost značné náklady, odhadované v roce 2018 na přibližně 1,2 
miliardy EUR, tj. 2,5 % HDP. Tento údaj vychází z počtu hlášených havárií a odhadu neohlášených 
havárií pomocí metodiky harmonizovaného evropského přístupu k nákladům na dopravu a hodnocení 
projektů (HEATCO), přizpůsobené konkrétním podmínkám ve Slovinsku. 

 

 Jednotková cena [EUR] Celková cena [EUR] 

Úmrtí 1 986 823 187,82 mil. 

Těžké zranění 230 787 250,32 mil. 

Lehké zranění 22 759 441,97 mil. 

Náklady na poškození majetku  285,09 mil. 

Celkové  1,16 miliard 

Celkem jako % HDP  2,54 % 

Tabulka 5 - Ekonomické náklady na dopravní nehody [3] 

4.3. Chování 

Chování účastníků silničního provozu je důležitým určujícím faktorem výkonnosti země v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu. Zejména rychlost je jednou z hlavních příčin dopravních nehod. V roce 
2018 bylo nadměrnou rychlostí způsobeno 37 úmrtí na silnicích (41 % z celkového počtu úmrtí na 
silnicích). Rychlost je klíčovým rizikovým faktorem pro nejzranitelnější skupiny účastníků (chodci, 
cyklisté, starší osoby a děti) a je také rozhodujícím faktorem závažnosti důsledků pro řidiče a cestující 
ve vozidlech. 

Jízda na rychlostním limitem je důležitým problémem zejména v městských oblastech, kde je průměrná 
rychlost výrazně nad rychlostním limitem 50 km/h. 

Níže uvedená tabulka shrnuje hlavní rychlostní limity ve Slovinsku. 

 Obecný rychlostní limit Poznámky 

Komunikace ve městě 50 km/h Průměrná denní rychlost:  
55 km/h 

Komunikace mimo město 90 km/h Průměrná denní rychlost:  
65 km/h 

Rychlostní silnice 110 km/h - 

Dálnice 130 km/h Průměrná denní rychlost:  
110 km/h 

Tabulka 6 - Hlavní rychlostní limity ve Slovinsku [3] 

 

Jízda pod vlivem alkoholu je další hlavní příčinou dopravních nehod ve Slovinsku a je odpovědná za 
přibližně jednu třetinu vážných dopravních nehod. Nedávné údaje ukazují, že problém roste, protože 
počet nehod souvisejících s alkoholem se v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 zvýšil o 24 %, přičemž 
počet úmrtí na silnicích způsobených alkoholem vzrostl o 11 %. 
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Maximální přípustný obsah alkoholu v krvi (BAC) je 0,5 g / l pro většinu řidičů a 0,0 g / l pro profesionální 
řidiče a řidiče, kteří mají licenci méně než tři roky. Nehoda je definována jako nehoda související s 
alkoholem, když jeden z aktivních účastníků má BAC nad limitem. 

Údaje o roli uživatelů drog při silničních nehodách ve Slovinsku jsou pravděpodobně nedostatečné. V 
roce 2015 připisovaly úřední údaje řidičům pod vlivem drog přibližně 0,4 % dopravních nehod. Je však 
třeba poznamenat, že policisté velmi zřídka kontrolují, zda je řidič pod vlivem drog. 

Nehoda je definována jako související s drogami, když jeden z účastníků testován na drogy je pozitivní 
(pomocí krevního testu). Policista má právo v případě podezření provést test na místě. Pokud řidič 
tento test odmítne, policie může trvat na úplnějším lékařském vyšetření. 

V roce 2016 začala slovinská agentura pro bezpečnost dopravy řešit problém řízení pod vlivem drog a 
provedla online dotazník o užívání drog během řízení. Dotazník vyplnilo více než 3 000 respondentů. 
Odpovědi ukázaly, že 8 % řidičů občas řídí pod vlivem drog (nejčastěji konopí, následovaný kokainem 
a amfetaminy). 

Zvyšujícím se problémem bezpečnosti provozu ve Slovinsku je rozptylování, například prostřednictvím 
používání mobilních telefonů při řízení. Ve Slovinsku není používání ručních mobilních telefonů 
povoleno. Používání hands-free zařízení je tolerováno. Podle zjištění z nedávného výzkumu používá 75 
% řidičů mobilní telefon při řízení. Mezi nimi je 30 % pro sociální sítě, 30 % pro psaní poznámek, 5 % je 
na internetu, 3 % pro mobilní aplikace a 9 % je pro poslech hudby a navigaci. 

Byl proveden neurovědný experiment s cílem zjistit, jak používání mobilních telefonů při řízení 
ovlivňuje fungování mozku. Ukázalo se, že během telefonního rozhovoru jsou oblasti mozku 
odpovědné za vidění méně aktivní. Textové zprávy za jízdy odhalily přetížení frontální kůry (ovlivňující 
efektivní zaostření očí), motorické kůry (odpovědné za výkonné funkce) a parietální kůry (což zajišťuje 
koordinaci a orientaci v prostoru). 

Zejména je obtížné odhalit podíl ospalosti a únavy jako příčinného faktoru při nehodách. Nejsou k 
dispozici žádné údaje o vlivu únavy na nehody. 

Používání bezpečnostních pásů je ve Slovinsku povinné od roku 1977 na předních sedadlech a od roku 
1988 na zadních sedadlech. Pro děti do 150 cm jsou povinné dětské zádržné prostředky. 

 2010 2016 2018 

Přední sedadla    

Řidič 92 90 94,8 

Cestující ve vozidle 93 92 95,6 

Zadní sedadla    

Obecné 69 69 .. 

Děti 0-7 .. 93 .. 

Děti 8-14 .. 88 .. 

Tabulka 7 - Míra používání bezpečnostních pásů [3] 

 

Pro motocyklisty je helma nejúčinnějším nástrojem pasivní bezpečnosti. Nejsou k dispozici žádné údaje 
o míře nošení helmy pro motocyklisty a řidiče mopedů. 

Cyklistické přilby jsou povinné pro děti do 18 let. Průzkum provedený v roce 2011 v Lublani a Mariboru 
- dvou největších městech ve Slovinsku - ukázal, že helmu nosí pouze 5 % cyklistů. V roce 2017 se míra 
nošení přilby u dětí zlepšila na 66 %. 
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4.4. Řízení a strategie bezpečnosti silničního provozu 

Na výkonnost slovinské bezpečnosti silničního provozu působí několik faktorů. Úmrtí dosáhlo vrcholu 
v roce 1979, kdy na silnici zemřelo 735 lidí. Od té doby počet úmrtí na silnicích s obdobím relativní 
stagnace mezi roky 2002 a 2007 trvale klesal. Počet úmrtí se od roku 2007 do roku 2010 znatelně snížil, 
pravděpodobně v důsledku nového systému dálničního mýtného, pravidelných mediálních kampaní na 
podporu bezpečnosti silničního provozu a zákona o bezpečnosti silničního provozu, který vstoupil v 
platnost v roce 2008. Od roku 2010 do roku 2014 se počet úmrtí na silnicích snížil o 22 %, ze 138 na 
108. V letech 2015 a 2016 se objevil negativní trend s průměrným 10 % meziročním nárůstem počtu 
úmrtí na silnicích. Následný silný pokles v letech 2017 a 2018 však od začátku systematického vedení 
záznamů ve Slovinsku vedl k nejnižšímu počtu úmrtí na silnicích. 

Za organizaci bezpečnosti silničního provozu ve Slovinsku odpovídá Slovinská agentura pro bezpečnost 
silničního provozu, která byla v roce 2010 vytvořena jako nezávislá agentura finančně propojená s 
Ministerstvem infrastruktury. Agentura je hlavní národní organizací pro bezpečnost silničního provozu, 
která sdružuje odborné znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Posláním agentury je výzkum 
a analýza, preventivní a vzdělávací programy, podpora rozvoje programů národní bezpečnosti 
silničního provozu, řidičů, vozidel a rehabilitace řidičů. Od roku 2016 je agentura také zodpovědná za 
provádění nezávislých vyšetřování smrtelných nehod ve spolupráci s policií a auditory bezpečnosti 
silničního provozu. Jedním ze zaměření těchto šetření je stav silniční infrastruktury. Závěry auditorů 
bezpečnosti silničního provozu jsou zaslány správě silnic s doporučeními pro možné zlepšení 
infrastruktury. 

Slovinský národní program pro bezpečnost silničního provozu pro období 2013–22 byl vládou schválen 
v březnu 2013. Program je založen na programu Vision Zero, jehož cílem je dosáhnout žádného 
usmrcení ani těžkého zranění osob na slovinských silnicích. Priority řešené v národním programu 
bezpečnosti silničního provozu jsou: vzdělávání a odborná příprava řidičů; preventivní akce a mediální 
kampaně pro zranitelné účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, děti, starší osoby a cyklisté; 
opatření proti hlavním „vrahům“ na silnicích (rychlost a alkohol). 

V rámci strategie 2013–22 se zpracovávají dvouleté akční plány. Stávající akční plán zahrnuje roky 2019 
a 2020, dosud však nebyl zveřejněn. 

Hlavním cílem je snížit do roku 2022 (ve srovnání s rokem 2011) počet úmrtí a těžce zraněných na 
polovinu a dosáhnout úmrtnosti pod 3,5 úmrtí na 100 000 obyvatel a méně než 230 vážně zraněných 
na milion obyvatel. Na základě nejnovějších údajů je Slovinsko v současné době na cestě k dosažení 
svých cílů. 

Správní rada pravidelně sleduje provádění Národního programu bezpečnosti silničního provozu. 
Poskytuje strategické pokyny k dosažení národních cílů bezpečnosti silničního provozu. V březnu 2017 
posoudila provádění národního programu bezpečnosti silničního provozu na rok 2016. Hlavními závěry 
bylo povzbudit účastníky silničního provozu, aby jednali odpovědněji a respektovali předpisy a 
zvyšovali povědomí o důležitosti bezpečnosti silničního provozu poskytováním bezpečnějších vozidel a 
silniční infrastruktury. 
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4.5. Opatření 

Nedávno bylo zavedeno několik opatření ke zlepšení řízení bezpečnosti silničního provozu. 

4.5.1. Řízení bezpečnosti silničního provozu 

• Akční plán na roky 2017 a 2018 byly připraveny meziresortní pracovní skupinou a jsou 
implementovány. 

• Hloubkové vyšetřování smrtelných havárií začalo v roce 2017. Výsledky vyšetřování pomohou 
identifikovat a provádět opatření, která s největší pravděpodobností přinesou pozitivní 
výsledky. 

• V roce 2013 vláda zřídila správní radu, která monitoruje, řídí a dohlíží na provádění Národního 
programu bezpečnosti silničního provozu a podává zprávu Národnímu shromáždění. 
Představenstvo se sešlo dvakrát v roce 2016 a jednou v roce 2017, aby sledovalo provádění 
Národního programu bezpečnosti silničního provozu. 
 

4.5.2. Účastníci silničního provozu 

• Kampaně týkající se bezpečnosti silničního provozu se pravidelně provádějí se zaměřením na 
hlavní témata bezpečnosti silničního provozu (překročení rychlosti, jízda pod vlivem alkoholu, 
používání bezpečnostních pásů atd.). 
 

4.5.3. Bezpečnost infrastruktury 

• Slovinsko pracuje ve spolupráci s Itálií a Rakouskem na bezpečné jízdě na motocyklu přes Alpy. 

• Silniční síť je pravidelně auditována, s identifikací a zpracováním vysoce rizikových úseků. 

• V roce 2016 byla aktualizována pravidla pro dopravní značky a dopravní vybavení na silnicích, 
aby byla harmonizována s evropskými normami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úmrtí  

Prozatímní cíl  

Obrázek 15 - Trendy úmrtí na silnicích směřující k národnímu cíli [3] 
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5. Údaje o bezpečnosti silničního provozu na Islandu  

Informace a údaje jsem čerpala z mezinárodní zprávy „Road Safety Annual Report 2017, “ [4]. 

Tato kapitola představuje údaje o bezpečnosti silničního provozu za rok 2015 a 2016 pro Island. 
Zaměřuje se na trendy v dopravě a bezpečnost silničního provozu z let 1990 až 2016 a vzorce chování 
uživatelů silnic. Patří sem údaje o rychlosti, pití alkoholu, drogách a řízení, rozptylování při řízení, únava 
a používání bezpečnostních pásů se zvláštním zaměřením na stárnoucí populaci. V této kapitole je 
zhodnocena islandská strategie bezpečnosti silničního provozu a vnitrostátní cíle do roku 2022 a 
dosavadní pokrok. Poskytuje také podrobnosti o všech nedávno zavedených bezpečnostních 
opatřeních a současném a probíhajícím výzkumu. 

Island s nízkou populací jen něco málo přes 330 000 obyvatel zaznamenal v posledních letech neustálé 
zlepšování záznamů o bezpečnosti silničního provozu. V posledních dvou letech však došlo k velkému 
nárůstu počtu úmrtí na silnicích, částečně kvůli většímu počtu zahraničních turistů, z nichž mnozí 
používají půjčovny aut. Počet zahraničních návštěvníků se zvýšil z 0,3 milionu v roce 2000 na téměř 1,8 
milionu v roce 2016. V roce 2015 bylo ze 16 úmrtí 5 návštěvníků země. V roce 2016 došlo k 18 úmrtím 
včetně dvou turistů. Současná úmrtnost je 5,4 na 100 000 obyvatel. Zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu pro zahraniční turisty se stalo na Islandu prioritou. 

 

5.1. Sběr údajů o bezpečnosti silničního provozu 
5.1.1. Definice používané na Islandu 

• Úmrtí na silnici: Osoba, která zemřela do 30 dnů v důsledku dopravní nehody. 

• Vážná zranění jsou definována starou evropskou definicí: „Zlomeniny, otřes mozku a tržné 
rány, těžké obecné šoky vyžadující lékařské ošetření a jakékoli jiné vážné léze vyžadující pobyt 
v nemocnici.“ 

Island pracuje na použití maximální zkrácené stupnice zranění tří nebo více k vymezení vážného 
zranění. Centrální databáze nehod včetně dopravních nehod se vyvíjí pro systém zdravotní péče. 

5.1.2. Sběr dat 

Údaje dopravních nehod jsou založeny na policejních zprávách. Zprávy podává policie na místě činu a 
zasílají se islandskému úřadu pro dopravu. K souborům jsou přidány informace o příčině a typu nehody, 
spolu s podrobnými informacemi o poloze, vozidlech a dalších faktorech. 

Všechny fatální nehody jsou zaznamenány v databázi. Pro každou smrtelnou nehodu se provádí 
hloubková studie. Podle zákona musí být každá nehoda zranění nahlášena policii, a proto bude 
zahrnuta do databáze. V praxi nejsou některé nehody hlášeny a jiné mohou být nesprávně nahlášeny. 

Od roku 1999 byly formuláře nehod přenášeny elektronicky, což vedlo k mnohem lepší míře hlášení. 
Nedoporučuje se porovnávat údaje o nedávných nehodách s údaji z let před rokem 2000. 

Islandská rada pro bezpečnost dopravy studuje všechny smrtelné nehody. 

Vzhledem k nízkému počtu úmrtí na Islandu se údaje o úmrtnosti nesrovnávají mezi jednotlivými roky, 
ale mezi řadami pěti po sobě jdoucích let. 

 

5.2. Nejnovější bezpečnostní údaje 
5.2.1. Silniční nehody v roce 2016 

Počet usmrcených a těžce zraněných byl v roce 2016 233. V roce 2016 došlo k 18 úmrtím, o dva více 
než v roce 2015. Počet vážně zraněných se rovněž zvýšil na 215, o 37 více než v roce 2015. Za období 
2007–2016 , průměrný počet usmrcených při dopravních nehodách byl 12,6 ročně a průměrný počet 
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vážně zraněných byl 180,7. Údaje za rok 2016 byly nad těmito průměry, což zdůrazňuje, že rok 2016 
byl z hlediska bezpečnosti provozu špatný. 

Počet zraněných nebo zabitých cyklistů stále roste. 

Dva z 18 lidí zabitých v dopravě v roce 2016 byli zahraniční turisté. Čtyřicet sedm z 215 vážně zraněných 
v roce 2016, tj. 21,9 %, byli zahraniční turisté. Je třeba poznamenat, že mezi lety 2015 a 2016 se počet 
turistů zvýšil o 39 %. 

V roce 2016 byly poprvé zaznamenány zprávy o nehodách, zda byla oběť zahraničním turistou. Do roku 
2015 zprávy uváděly pouze národnost oběti. V roce 2015 bylo 75,7 % všech zabitých nebo zraněných 
Islanďanů a v roce 2016 to bylo 76,3 %. 

5.2.2. Silniční nehody v roce 2015 

V roce 2015 bylo v silničním provozu zabito 16 lidí, o 12 více než v roce 2014. Pětiletý průměr v letech 
2011–2015 byl 11,2 usmrcených ročně, zatímco 16,6 usmrcených ročně za předchozí pětileté období 
(2006–2010) , což odráží snížení počtu lidí usmrcených na silnici. Vysoký počet úmrtí na silnicích v roce 
2015 je však důležitým problémem. 

Mezi 16 usmrcenými lidmi bylo pět zahraničních turistů. Počet zahraničních turistů navštěvujících 
Island v posledních letech rychle rostl. V roce 2015 přišlo na Island přes mezinárodní letiště v Keflaviku 
téměř 1,3 milionu turistů, což je zhruba o půl milionu více než před dvěma lety. V zimě, kdy jsou silnice 
zledovatělé, navštěvuje a jezdí na Island více lidí; většina turistů však za těchto podmínek nemá 
zkušenosti s jízdou. Mnoho zahraničních turistů navíc nepoužívá bezpečnostní pásy. 

Pětiletý roční průměr úrazových nehod (bez smrtelných nehod) pro roky 2011–2015 byl 816. S 969 
ročně za předchozí pětileté období (2006–2010) se počet úrazových nehod také snížil za pětileté 
období. 

5.3. Trendy v dopravě a bezpečnosti silničního provozu (1990–2016) 
5.3.1. Doprava 

Od roku 1990 se počet registrovaných vozidel a kilometrů zvýšil o více než 100 %. Silniční doprava 
měřená v kilometrech vozidel se mírně snížila mezi lety 2010 a 2012, ale opět se zvyšuje, jak se 
hospodářství zotavuje z finanční krize a v důsledku rozšíření cestovního ruchu na Islandu. 

Stávající dopravní plán podporuje používání alternativ k automobilům, jako je veřejná doprava, jízda 
na kole a chůze. V posledních letech Island zlepšil infrastrukturu pro cyklisty v hlavním městě a poskytl 
zvláštní pruhy pro autobusy. 

5.3.2. Bezpečnost na silnicích 

Nehody a ztráty 

Vrchol úmrtí na silnicích na Islandu byl v roce 1977 - 37. Od té doby počet úmrtí klesal, zatímco 
motorizace se výrazně zvýšila. 

Od roku 1990 do roku 2016 celkový počet úmrtí sledoval klesající trend, který kolísal na 32 v roce 2000. 
Poměrně vysoký počet úmrtí v posledních dvou letech je velmi znepokojivý. 

Mezi lety 1990 a 2016 se počet nehod se zraněním zvýšil o téměř 75 %. Důvod tohoto zjevného 
značného nárůstu je do značné míry vysvětlen lepší dostupností zpráv. Až do roku 1998/99 byly zprávy 
o nehodách zasílány papírem; od té doby byly zprávy zasílány elektronicky, což vedlo k mnohem 
lepšímu vykazování. Srovnání údajů o úrazech za roky před rokem 2000 se nedoporučuje. 

V roce 2016 byla úmrtnost (vyjádřená jako úmrtí na 100 000 obyvatel) 5,4. Průměrná úmrtnost byla 
4,4 pro období 2006–15 a 3,5 pro období 2011–2015. 
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Údaje o vážném zranění 

V roce 2016 činil počet vážně zraněných osob na 100 000 obyvatel 64,7 ve srovnání s průměrnou mírou 
55,0 za období 2006–155 a 50,9 za období let 2011–2015. Mnohem vyšší míra v roce 2016 je 
znepokojivá. 

 1990 2000 2010 2015 2016 

Hlášená bezpečnostní 
data 

     

Úmrtí 24 32 8 16 18 

Nehody se zraněním 564 999 883 912 986 

Úmrtí na 100 000 
obyvatel 

9,5 11,5 2,5 4,9 5,4 

Úmrtí na 10 000 
registrovaných vozidel 

1,7 1,8 0,3 0,6 0,6 

Úmrtí na miliardu 
kilometrů vozidla 

14,9 13,8 2,5 4,7 4,9 

Provozní údaje      

Registrovaná vozidla 
(tisíce) 

138 173 260 285 304 

Kilometry vozidla 
(miliony) 

1612 2316 3168 3411 3693 

Registrovaná vozidla na 1 
000 obyvatel 

544 620 819 866 914 

Tabulka 8 - Údaje o bezpečnosti silničního provozu [4] 

5.3.3. Bezpečnost silničního provozu podle skupiny uživatelů 

Na Islandu jsou největší obětí cestující v osobních automobilech. 

 1990 2000 2010 2014 2015 2016 

Pěší 6 1 2 0 1 2 

Cyklisté 0 0 0 0 1 0 

Jezdci na 
mopedu 

0 0 0 0 0 0 

Motocyklisté 3 1 1 0 1 2 

Cestující v 
autě 

15 25 4 3 12 14 

Ostatní 0 5 1 1 1 0 

Celkové 24 32 8 4 16 18 

Tabulka 9 - Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů silnic [4] 
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Graf 7 - Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů silnic v % z celkového průměru 2014 – 2016 [4] 

 

5.3.4. Bezpečnost silničního provozu podle věkových skupin 
Níže uvedená tabulka ukazuje rozdělení úmrtí podle věkových skupin. 

Věk 1990 2000 2010 2014 2015 

0-14 3 0 0 0 2 

15-17 2 5 0 1 0 

18-20 4 4 2 1 4 

21-24 3 1 1 0 1 

25-64 9 16 3 2 4 

65-74   0 0 2 

75-84   2 0 2 

≥85   0 0 1 

Celkové 24 32 8 4 16 

Tabulka 10 - Rozdělení úmrtí podle věkových skupin [4] 

5.3.5. Bezpečnost silničního provozu pro stárnoucí obyvatelstvo 

Osoby ve věku 65 let a starší budou představovat více než 20 % celkové populace v roce 2035 a více 
než 25 % v roce 2061. V roce 2049 bude poprvé více lidí ve věku 65 let a více než mladí lidé ve věku 20 
let a méně. 

Dopravní bezpečnost pro seniory byla v posledním desetiletí nebo dvou docela stabilní. V roce 2016 a 
do jisté míry i v roce 2015 byl však zaznamenán nárůst počtu nehod, vážných nehod a také nehod bez 
zranění. Úmrtí mezi účastníky silničního provozu za poslední dva roky také vzrostlo, přičemž každé třetí 
úmrtí bylo v roce 2016 někoho staršího než 65 let. V roce 2015 byl zaznamenán prudký nárůst počtu 
dopravních nehod způsobených nemocí u starších řidičů. Tento počet se v roce 2016 mírně snížil, je 
však stále vyšší než v roce 2008. 

Pravidla pro obnovení řidičského průkazu jsou na Islandu dost standardní. Licence skupiny A a B se 
obnovují každých 15 let a licence pro profesionální a těžká vozidla se obnovují každých 5 let, do věku 
70 let. Ve věků 70 let obdrží řidiči pětileté obnovení licence a po 75 letech obdrží dvouleté obnovení, 
až do 80, kdy dostanou jednoroční obnovení. 

Cestující v automobilu
76%

Pěší
8%

Motocyklisté
8%

Ostatní
5%

Cyklisté
3%

Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů silnic v procentech z 
celkového průměru 2014–2016

Cestující v automobilu Pěší Motocyklisté Ostatní Cyklisté
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Lékařské testy jsou povinné při obnově starší 70 let a při každém obnovení průkazů způsobilosti a 
těžkých vozidel. Jejich podstata je v souladu se směrnicemi EU o řidičských průkazech. 

V roce 2015 Islandský úřad pro dopravu vytvořil a otestoval seminář pro seniory. To se skládalo ze 
vzdělávání a tipů na řízení, pravidel provozu, nejnovějšího vývoje v silniční dopravě a praktického 
vyučování jeden na jednoho, kde studenti jezdili s instruktorem jízdy, který jim poté poradil, jak zlepšit 
jejich bezpečnost v dopravě. Bylo to úspěšné a po prvních zkouškách byl seminář „balíček“ věnován 
Asociaci seniorů, který pak mohl najmout profesionální instruktory řízení semináře. 

 

5.3.6. Bezpečnost silničního provozu podle typu silnice 

V roce 2016 bylo na silnicích v městských oblastech usmrceno 5 lidí a na silnicích v extravilánu bylo 
zabito 13 lidí. Během tří let bylo v městských oblastech zaznamenáno v průměru 21 % úmrtí. 

 

 
Graf 8 - Úmrtí podle typu pozemní komunikace [4] 

 

5.4. Ekonomické náklady na dopravní nehody 

Zpráva z roku 2014 o ekonomických nákladech dopravních nehod na Islandu přezkoumala historii 
odhadu nákladů na dopravní nehody a představila přehled metodik používaných v jiných zemích. 

V roce 2013 se odhadovalo, že náklady na dopravní nehody dosáhly 254 milionů EUR, neboli 2 % HDP 
Islandu. 

Náklady [EUR] Jednotková cena Celková cena 

Zranění nebo smrtelné 
nehody 

252 667 207 692 274 

Poškození majetku  9 333 46 767 663 

Celkové [EUR]  254 459 937 

Celkem jako% HDP (ve stálých 
cenách) 

 2 % 

Tabulka 11 - Náklady na dopravní nehody, 2013 [4] 
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5.5. Nejnovější trendy v chování účastníků silničního provozu 
5.5.1. Rychlost 

Na islandských silnicích byla rychlost hlavním problémem. Od roku 2004 však Island zaznamenal 
pozitivní trend s poklesem a následnou stabilizací střední rychlosti. Údaje za léto 2016 však ukazují, že 
se rychlost zvyšuje. Průměrná rychlost volného toku na silničním okruhu se mezi lety 2015 a 2016 
zvýšila o 0,5 km/h a rychlost v85 se zvýšila o 0,9 km/h. Island zvýšil kontrolování rychlosti (tradiční i 
automatické kontroly rychlosti), ale rozpočty omezily schopnost rychleji zvyšovat počet automatických 
rychlostních kamer. 

Níže uvedená tabulka shrnuje omezení rychlosti osobních automobilů na Islandu. 

 Obecný rychlostní limit Poznámka 

Komunikace ve městě 50 km/h  

Komunikace mimo 
město 

90 km/h (zpevněné komunikace) 80 km/h (štěrkové komunikace) 

Tabulka 12 - Omezení rychlosti osobních vozidel podle typu silnice, 2017 [4] 

 

5.5.2. Pití alkoholu při řízení 

Maximální povolený obsah alkoholu v krvi (BAC) je 0,5 g / l. V letech 2012–2016 bylo v průměru 8 % 
zabitých a 4 % vážně zraněných při dopravních nehodách, kdy jeden z řidičů měl BAC nad limitem nebo 
užíval drogy. Na Islandu se snížilo pití alkoholu, i když rok 2016 byl v tomto ohledu neobvykle špatný. 
V pětiletém období 2012–2016 byly tři roky, kdy nikdo nezemřel při nehodě související s alkoholem. 

Téměř každý rok se vysílá televizní reklama, která bojuje proti řízení pod vlivem alkoholu. Některé roky 
byly také poskytnuty zvláštní finanční prostředky policejním silám na lepší kontrolu osob pod vlivem 
alkoholu. 

5.5.3. Řízení pod vlivem drog 

Dopravní předpisy na Islandu zakazují řízení vozidla pod vlivem nelegálních omamných látek. Pokuty 
jsou ve formě pozastavení řidičského průkazu na 3 až 24 měsíců za první přestupek a 2 až 5 let za 
opakované přestupky. 

Během období 2012–2016 se 8 % smrtelných nehod a 2,8 % vážných zranění týkalo řidičů pod vlivem 
drog. V roce 2015 dosáhl Island velmi pozitivního výsledku, pokud jde o řidiče pod vlivem drog s 
nulovým úmrtím a rekordně nízkého počtu nehod. V roce 2016 však došlo ke třem fatálním nehodám 
způsobeným řízením pod vlivem alkoholu a třem způsobenými řízením pod vlivem nelegálních 
narkotik, z nichž jeden byl způsoben jak alkoholem, tak drogami. To znamená, že pět z 18 úmrtí bylo 
způsobeno alkoholem nebo drogami (nebo oběma). 

5.5.4. Bezpečnostní pásy a přilby 

Na Islandu je povinné používat bezpečnostní pásy na předních i zadních sedadlech. Pro děti do 135 cm 
je povinné použití dětského zádržného systému. V mateřských zařízeních se každý rok provádí průzkum 
používání dětských zádržných systémů a tento trend byl velmi pozitivní. Od roku 1985 se dětská 
sedačka využívající míru předškolních dětí (ve věku 3–6 let) zvýšila z 21 % na 98 %. 

V období 2011–2015 nemělo bezpečnostní pás v průměru 43 % lidí, kteří zahynuli v autě. 

Nošení přilby je povinné pro všechny dvojkolky s pohonem a je povinné pro cyklisty do 14 let věku. 
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5.5.5. Rozptylování za volantem 

Podle zákona je zakázáno řídit s ručním mobilním telefonem. Používání hands-free zařízení je 
povoleno. 

 2010 2013 2015 2016 

Přední sedadla     

Řidič 86 86   

Cestující 88 84 85 89 

Komunikace ve městě (řidič) 77 79 78 79 

Komunikace mimo město (řidič) 95 93 94 92 

Zadní sedadla     

Obecné 73 65 69 80 

Děti (použití dětského zádržného systému)    98 

Tabulka 13 - Míra používání bezpečnostních pásů podle obsazenosti vozidla a typu silnice v % [4] 

 

5.5.6. Ospalost a únava 

V období 2012–2016 se asi 3–4 % smrtelných a zraněných nehod týkalo řidiče, který byl ospalý, téměř 
usnul nebo úplně usnul za jízdy. 

 

5.6. Národní strategie a cíle bezpečnosti silničního provozu 
5.6.1. Organizace bezpečnosti silničního provozu 

Ministerstvo vnitra řídí tři organizace bezpečnosti na silnicích na Island. Islandská silniční a pobřežní 
správa se zabývá infrastrukturou a skutečným zlepšením silnic; Islandský úřad pro dopravu se zabývá 
prvky lidského chování prostřednictvím kampaní, vzdělávání atd. a národní komisař islandské policie 
monitoruje rychlost a zneužívání alkoholu a drog. 

 

5.6.2. Strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011–22 

V roce 2012 se islandský parlament dohodl na novém plánu bezpečnosti silničního provozu na období 
2011–22. 

5.6.3. Cíle bezpečnosti silničního provozu 
Plán má následující cíle: 

• V roce 2022 by počet úmrtí na 100 000 obyvatel neměl překročit míru bezpečnosti provozu. 

• Počet usmrcených a těžce zraněných by se měl do roku 2022 každoročně snižovat v průměru 
o 5%. 

Proces stanovení cíle pro první bod je vysvětlující. Druhý cíl (průměrný roční pokles o 5 % usmrcených 
a těžce zraněných) byl vybrán, protože se předpokládá, že je ho možné dosáhnout současnými 
strategiemi a dostupným financováním. To odpovídá snížení o 46 % během 12 let (2011–2022). 

Za účelem dosažení tohoto cíle bylo stanoveno 11 dílčích cílů, které řídí celou strategii a sledují pokrok. 
K těmto dílčím cílům patří mimo jiné: snížení nehod o 5 % u mladých řidičů (ve věku 17–20 let), 
odstranění úmrtí v důsledku nedostatečného nošení bezpečnostních pásů a snížení zraněných cizinců 
o 5 %. 

Nehodové údaje jsou sledovány měsíčně a tato krátkodobá analýza zásadně ovlivňuje rozhodnutí o 
bezpečnostních opatřeních. Každoroční přezkoumání se zaměřuje zejména na dílčí cíle. 
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5.7. Nedávná bezpečnostní opatření (2014-17) 
5.7.1. Řízení bezpečnosti silničního provozu 

• V souladu se směrnicí Evropské komise o řízení bezpečnosti silničního provozu (2008/96 / ES) 
je kladen velký důraz na řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. Obce vybízejí, aby si 
vypracovaly vlastní plány bezpečnosti silničního provozu. 

• Dopravní značky na úzkých (tj. Jednom pruhu) mostech byly vylepšeny. Byly vytvořeny další 
znaky a zvýšena odrazivost. Kromě toho se na úzkých mostech na hlavních silnicích 
systematicky instalují blikající výstražná světla. Na podzim roku 2016 byla na všech úzkých 
mostech na oblíbené turistické části trasy 1 podél jižního pobřeží instalována výstražná světla 
a letos na všech zbývajících úzkých mostech na trase 1 a na některých dalších hlavní trasy také. 

• Byl zahájen výzkumný projekt zaměřený na identifikaci míst, které definují kde je nejdůležitější 
zlepšit bezpečnostní zařízení. 
 

5.7.2. Účastníci silničního provozu 
Řízení rychlosti 

Automatická regulace rychlosti byla zahájena v roce 2007. V revidovaném plánu bezpečnosti silničního 
provozu se navrhuje další nasazení systému a zavedení průměrné regulace rychlosti úseku. Kontrola 
průměrné rychlosti sekcí byla na Islandu v roce 2015 úspěšně vyzkoušena pomocí norské silniční 
správy. 

Vzdělávání a povědomí 

• Probíhají různé kampaně na taková témata, jako je nepoužívání mobilního telefonu při řízení, 
překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu a / nebo drog, únava atd. 

• Vzdělávání o bezpečnosti silničního provozu se navrhuje na všech úrovních školy. 

• Existuje speciální informační program informující zahraniční řidiče o zvláštnostech řízení na 
Islandu, včetně ovcí na silnicích, štěrkových silnicích, úzkých mostů atd. Informace o 
bezpečnosti silničního provozu jsou připojeny k volantu půjčoven automobilů a zdůrazňují 
zvláštnosti jízdy v zimní a letní čas, který byl přepracován v roce 2016. 

• Video bylo vydáno pro pozornost zahraničních řidičů, které ukazuje specifické vlastnosti 
islandského provozu. 

• Protože většina havárií v extravilánu jsou nehody typu off-road, existují důležité projekty na 
zlepšení silnic a silnic, aby byly více odpouštěny. Úsilí zahrnuje: 

o odstranění černých skvrn 
o oddělení směrů jízdy 
o zvýšené používání rachotících proužků 
o zlepšené zimní služby (protože na ledových cestách dochází k mnoha nehodám). 
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6. Údaje o bezpečnosti silničního provozu v Polsku  
Informace a údaje jsem čerpala z mezinárodní zprávy „Road Safety Annual Report 2019, Poland “ [5]. 

V roce 2018 bylo v Polsku při dopravních nehodách usmrceno 2 862 osob, což je mírný nárůst o 1,1 % 
ve srovnání s rokem 2017, kdy byl zaznamenán rekordně nízký počet úmrtí. Chodci stále představují 
relativně vysoký podíl úmrtí na silnicích, s 28 % z celkového počtu. Bezpečnost starších občanů se stává 
rostoucím problémem. Věková skupina 65–74 let je jedinou věkovou skupinou, která zaznamenala 
nárůst počtu úmrtí v letech 2010 až 2017. Mezi cíle národního programu bezpečnosti silničního 
provozu na období 2013–2020 patří snížení počtu úmrtí na silnicích o 40 % a snížení počtu osob 
s vážným zraněním o 40 % do roku 2020.  

6.1. Tendence 

Polsko zaznamenalo v roce 2018 mírný nárůst počtu úmrtí na silnicích. Podle konečných údajů přišlo v 
Polsku v roce 2018 o život 2 862 osob. To představuje nárůst o 1,1 % oproti roku 2017. V roce 2017 
zaznamenalo Polsko 2 831 silnic úmrtí - nejnižší počet úmrtí na silnicích od začátku systematického 
záznamu. 

Dlouhodobější trend úmrtí na silnicích v Polsku klesá. V letech 2000 až 2018 se počet úmrtí na silnicích 
ročně snížil o 61 %. V nedávné minulosti pokračoval trend snižování počtu úmrtí v provozu. Počet 
dopravních nehod se v období 2010–2018 snížil o 27%. 

Počet dopravních nehod na 100 000 obyvatel v Polsku mezi lety 2000 a 2018 klesl o 54 %. V roce 2018 
bylo zaznamenáno 7,5 dopravních nehod na 100 000 obyvatel ve srovnání s hodnotou 16,4 v roce 2000. 
Pro srovnání průměr v Evropské Unii je v roce 2018 4,9 úmrtí na 100 000 obyvatel. 

Polsko zaznamenalo v roce 2018 hodnotu 1,0 úmrtí na silnicích na 10 000 registrovaných vozidel. To 
představuje pokles o 78 % ve srovnání s rokem 2000, kdy míra úmrtí registrovaných vozidel činila 4,5.  

 

 
 

 

Graf úmrtí podle skupin účastníků silničního provozu zůstává do značné míry nezměněn. V roce 2018 
tvořili největší podíl úmrtí na silnicích cestujících v osobních automobilech – 45 % z celkového počtu. 
Následovali chodci (28 %), cyklisté (10 %) a motocyklisté (8 %). Ve srovnání s ostatními zeměmi je podíl 
zabitých chodců relativně vysoký. 

V roce 2018 se počet úmrtí na silnicích zvýšil u všech účastníků silničního provozu, s výjimkou chodců 
a cestujících v automobilu. Největší nárůst v roce 2018 byl zaznamenán u jezdců na mopedu s o 30 % 
více úmrtími ve srovnání s rokem 2017. Následovali je cyklisté (o 30 % více úmrtí na silnicích v roce 
2018 ve srovnání s rokem 2017). 

Dlouhodobý trend ukazuje, že provoz v Polsku se stal bezpečnějším pro všechny skupiny účastníků 
silničního provozu s výjimkou motocyklistů. Mezi lety 2000 a 2018 se počet zabitých motocyklistů zvýšil 

Smrtelné nehody  

Zranění při nehodě  

Motorové vozidlo  

Vozidlo - km  

HDP  

Obrázek 16 - Trendy v bezpečnosti silničního provozu, stavu vozidel a HDP [5] 
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o 34 % ze 178 na 238. Ve stejném období byl zaznamenán nejsilnější pokles úmrtnosti u chodců s 
poklesem o 64 %. Nověji od roku 2010 se počet úmrtí na silnicích snížil u všech účastníků silničního 
provozu s výjimkou cyklistů. Nejsilnější poklesy byly dosaženy u chodců (-35 %) a cestujících 
v automobilu(-30 %). 

 
Graf 9 - Úmrtí na silnicích podle skupiny uživatelů silnic v % z celkového počtu, 2018 [5] 

 

Úmrtí na silnicích podle věkových skupin v roce 2018 vykázalo výrazný nárůst úmrtí na silnicích u lidí 
ve věku 15–17 let (+ 39 % ve srovnání s rokem 2017 ze 46 na 64). Počet úmrtí na silnicích také mírně 
vzrostl u ostatních věkových skupin, s výjimkou věkového rozmezí 21–64 let. 

Historicky představují mladí lidé vysoce rizikovou skupinu v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V 
roce 2018 byla nejvyšším rizikem věková skupina 18–20 let s úmrtností 15 úmrtí na 100 000 obyvatel 
ve stejné věkové skupině, což je více než dvojnásobek úmrtnosti běžné populace. Osoby, které jsou 
starší než 75 a více let jsou další největší riziko v dopravě s úmrtností. 

 
 

 
 
 
 

0 – 14 let  

15 – 17 let  

18 – 20 let  

21 – 24 let  

25 – 64 let  

65 – 74 let  

≥ 75 let  

Obrázek 17 - Míra úmrtí na silnicích podle věkových skupin, 2000–2018 (úmrtí na 100 000 obyvatel v dané věkové skupině) 

[5] 
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Analýza úmrtí podle typu silnice ukazuje, že v roce 2018 byly v Polsku silnice v extravilánu 
nejsmrtelnější silnice, což představuje 54 % všech úmrtí na pozemních komunikacích. 

Od roku 2010 se počet úmrtí na pozemních komunikacích snížil o 31 % na místních komunikacích a o 
24 % na silnicích v extravilánu. Tento prudký nárůst je způsoben silným rozšířením dálniční sítě, která 
se zvýšila o 90 % z 857 km v roce 2010 na 1 637 km v roce 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

motocyklisté  
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Obrázek 18 - Míra úmrtí na silnicích podle věkových skupin a skupin uživatelů silnic, 2018 (úmrtí na 100 000 obyvatel) [5] 

Graf 10 - Úmrtí podle typu pozemní komunikace [5] 
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Uživatelé silnic Věkové skupiny Kategorie PK 

Pěší 0 – 14 let Komunikace ve městě (intravilán) 

Cyklisté 15 – 17 let Komunikace mimo město (extravilán) 

Cestující v automobilu 18 – 20 let Dálnice 

 21 – 24 let  

 25 – 64 let  

 65 – 74 let  

 ≥ 75 let  

 
 

6.2. Ekonomické náklady na dopravní nehody 

Náklady na dopravní nehody se počítají na základě kapitálového přístupu. Dopravní nehody představují 
pro společnost značné náklady, odhadované na přibližně 33,5 miliardy PLN (přibližně 7,8 miliardy EUR), 
tj. 2 % HDP. Představují částku vyšší, než je rozpočtový deficit v Polsku. 

 Jednotková cena [PLN] Celková cena [PLN] 

Úmrtí 2,05 mil. 6,03 miliard 

Zranění  26,79 miliard 

Vážné zranění 2,32 mil.  

Lehké zranění 26 860  

Náklady na poškození majetku 40 458 0,75 miliard 

Celkem  33,4 miliard 

Celkem jako% HDP  2,0 % 

Tabulka 14 - Ekonomické náklady na dopravní nehody, 2015 [5] 

 
 
 
 
 

Celkový počet úmrtí na pozemních komunikacích  

Obrázek 19 - Vývoj úmrtí na PK podle kategorie uživatelů, věkových skupin a typů silnic, 2010 – 2018 [5] 
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6.3. Chování 

Chování účastníků silničního provozu je důležitým faktorem výkonnosti země v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu. Zejména nepřiměřená rychlost je jednou z hlavních příčin dopravních nehod. Za 
posledních deset let se počet smrtelných havárií způsobených překročením rychlosti snížil o 50 %. 
Rychlost však zůstává jednou z hlavních příčin nehod v Polsku a na základě údajů z roku 2018 je 
faktorem 35 % úmrtí. 

Úsilí o domáhání se rychlosti neustále roste a do polského práva se zavádějí nová nařízení týkající se 
automatické kontroly rychlosti. Řidiči, kteří v zastavěné oblasti překračují rychlostní limit o 50 km/h, 
mají řidičský průkaz automaticky odejmut na tři měsíce. Polsko nadále vybavuje své vozovky 
automatickými rychlostními kamerami. 

Níže uvedená tabulka shrnuje rychlostní limity v Polsku u osobních automobilů. 

 Obecný rychlostní limit 

Komunikace ve městě 50 km/h mezi 5:00 and 23:00 
60 km/h mezi 23:00 and 5:00 

Komunikace mimo město 90 km/h 

Obousměrná rychlostní silnice 120 km/h 

Jednosměrné rychlostní silnice a 
dvouproudová 

silnice s nejméně dvěma jízdními pruhy v 
každém směru 

 
100 km/h 

Dálnice 140 km/h 

Tabulka 15 - Omezení rychlosti osobních vozidel podle typu silnice, 2019 [5] 

Maximální povolený obsah alkoholu v krvi (BAC) v Polsku je 0,2 g/l pro všechny řidiče. Nehody jsou 
klasifikovány jako „související s alkoholem“, pokud jeden z účastníků nehody má BAC 0,2 g/l nebo více. 

Za posledních 10 let se počet nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu snížil o 40 %. Podle 
policejních údajů bylo v roce 2018 9,3 % smrtelných následků v důsledku alkoholu. V roce 2018 se 
počet nehod souvisejících s alkoholem v roce 2017 snížil o 3 %. 

V Polsku je řízení pod vlivem alkoholu a jiných psychoaktivních látek zakázáno. 

Podle evropského výzkumného projektu DRUID (Řízení pod vlivem drog, alkoholu a léčivých přípravků) 
je výskyt alkoholu v populaci řidičů v Polsku (1,9 %) nižší než průměr EU 3,5 %. Výzkum ukázal, že výskyt  
nelegálních drog při řízení je v EU je 1,9 %, zatímco v Polsku je to 0,7 %. 

Používání ručních mobilních telefonů při řízení je v Polsku zakázáno, zatímco používání hands-free 
telefonů je povoleno. Podle národního průzkumu provedeného v roce 2016 používá přibližně 4 % řidičů 
v osobních automobilech ruční mobilní telefony.  

Používání bezpečnostních pásů je povinné na předních sedadlech od roku 1983 a na zadních sedadlech 
od roku 1991. 

Od roku 1997 musí být děti ve věku 0-12 let a pod 150 cm umístěny v dětském zádržném systému 
přizpůsobeném jejich hmotnosti a výšce. To platí pro všechna motorová vozidla. Dětské zádržné 
systémy směřující dozadu na předních sedadlech chráněných airbagem jsou zakázány. 
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 2014 2017 

Přední sedadla   

Řidič 93 94 

Cestující 94 95 

Komunikace ve městě (řidič) 92 .. 

Komunikace mimo město (řidič) 92 .. 

Dálnice (řidič) 96 .. 

Zadní sedadla   

Obecné 71 79 

Děti (použití dětského zádržného systému) 89 93 

Tabulka 16 - Míra použití bezpečnostních systémů v % [5] 

Nošení přilby je u motocyklistů a řidičů mopedů povinné od roku 1997. Míra nošení přilby u jezdců s 
motorovým dvoukolem je téměř 100 %. 

Používání přilby není pro jízdní kola povinné. 

 

6.4. Řízení a strategie bezpečnosti silničního provozu 

Jak vyplývá z výše uvedených ukazatelů, ovlivňuje polskou bezpečnost silničního provozu několik 
faktorů. Od roku 1991, kdy bylo dosaženo maximálního počtu úmrtí, byly v Polsku prováděny 
následující právní předpisy a politické snahy: 

• povinné bezpečnostní pásy pro všechny cestující v automobilu (1991) 

• bodový systém (1998) 

• povinné používání dětských zádržných systémů (1998) 

• jmenování Národní rady pro bezpečnost silničního provozu (2002) 

• Rychlostní limit 50 km/h v zastavěných oblastech (2004) 

• denní svícení (2007) 

• kontrola rychlosti (včetně automatické kontroly rychlosti) (2011) 

• směrnice EU o řízení bezpečnosti silničního provozu (2012) 

• změny v systému vzdělávání řidičů (2013) 

• zvýšená přísnost sankcí za překročení povolené rychlosti (2015) 

• přísné tresty za řízení pod vlivem alkoholu (2015) 

• vývoj Národního programu bezpečnosti silničního provozu 2013–2020. 
 

Za organizaci bezpečnosti silničního provozu v Polsku odpovídá Národní rada pro bezpečnost silničního 
provozu. Byla zřízena dne 1. ledna 2002 na základě zákona o silničním provozu jako pomocný 
meziresortní orgán polské Rady ministrů pro otázky bezpečnosti silničního provozu. Národní radě 
předsedá ministr odpovědný za dopravu. Členové jsou zástupci několika ministerstev a vládních 
institucí na vysoké úrovni. Výkonnou jednotkou je sekretariát Národní rady se sídlem na ministerstvu 
infrastruktury a rozvoje. Národní rada stanoví cíle a koordinuje činnost vládních správ v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu. 

V lednu 2013 přijala Národní rada národní program bezpečnosti silničního provozu na období 2013–
2020, který vypracoval sekretariát a odborníci z vládních orgánů. Je založen na přístupu Vision Zero. 

Cíle programu 2013–2020 zahrnují snížení počtu úmrtí na silnicích o 50 % a snížení počtu osob těžce 
zraněných o 40 % do roku 2020 ve srovnání s úrovněmi v roce 2010. 

Národní rada pro bezpečnost silničního provozu je pověřena sledováním výkonnosti bezpečnosti 
silničního provozu. 
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Na začátku roku 2016 byla zveřejněna prozatímní zpráva, v níž se odhaduje, že Polsko bylo na dobré 
cestě k dosažení cíle smrtelnosti, nikoli však k cíli úrazů s těžkým zraněním. Dosažení tohoto cíle by 
vyžadovalo přijetí a provádění nových a účinných opatření. Na základě současných dostupných údajů 
lze předpokládat, že tyto cíle bude obtížné splnit do roku 2020. 

 
 
 
 

 

6.5. Opatření 
6.5.1. Účastníci silničního provozu 

• Národní rada pro bezpečnost silničního provozu zahájila nové osvětové kampaně týkající se 
bezpečnosti chodců, bezpečnosti seniorů a rizikového chování při řízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úmrtí   

Národní cíl – úmrtí  
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Obrázek 20 - Trendy v úmrtnosti na silnicích a vážně zraněné vůči národnímu cíli [5] 
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7. Shrnutí kapitol o údajích bezpečnosti silničního provozu 
(nejnovější data) 

  

 ČR  Německo Slovinsko Island Polsko 

Usmrcené osoby v roce  658 3 275 91 18 2 862 

Počet dopr. nehod na 100 000 
obyvatel 

6,2 4,0 4,4 5,4 7,5 

Úmrtí na 10 000 registrovaných 
vozidel 

0,9 0,6 0,6 0,6 1,0 

Úmrtí na silnicích dle skupiny uživatelů silnic 

Úmrtí na silnicích – osobní 
automobily 

51 % 43 % 48 % 78 % 45 % 

Úmrtí na silnicích – chodci 22 % 14 % 18 % 11 % 28 % 

Úmrtí na silnicích – motocyklisté  15 % 19 % 9 % 11 % 8 % 

Úmrtí na silnicích – cyklisté 9 % 14 % 14 % - 10 % 

Úmrtí na silnicích dle věkových skupin 

Úmrtí ve věku 18-20 let na 100 000 
obyvatel 

11,1 6,3 12,4 13 %  15 

Úmrtí ve věku 21-24 let na 100 000 
obyvatel 

10,9 5,5 9,8 6,5 % - 

Úmrtí ve věku nad 75 let na 
100 000 obyvatel 

12,5 7,2 - 19 % 13 

Úmrtí dle typu silnice 

Úmrtí na silnicích v extravilánu 62 % 57 % 55 % 72 % 54 % 

Úmrtí na místních komunikacích 33 % 30 % 29 % 28 % 44 % 

Úmrtí na dálnicích 5 % 13 % 16 % - 2 % 

Ekonomické náklady na nehody 

 
Úmrtí 

788 000€ 
20,11mil/K

č       

1 150 234€ 
29,34mil/K

č 

1 986 823
€ 

50,68mil/
Kč 

252 667€ 
6,45mil/K

č 

2,05mil. 
PLN 

12,3mil/K
č 

 
Těžké zranění 

203 000€                              
5,18mil/Kč 

116 335€ 
2,98mil/Kč 

230 787€ 
5,89mil/K

č 

252 667€ 
6,45mil/K

č 

2,32mil. 
PLN 

13,9mil/K
č 

 
Lehké zranění 

28 500€                                  
0,73mil/Kč 

5 138€ 
0,13mil/Kč 

22 759€ 
0,58mil/K

č 

252 667€ 
6,45mil/K

č 

26 860 
PLN 

0,16mil/K
č 

 
Hmotné škody 

15 400€                                  
0,39mil/Kč 

- - 9 333€ 
0,24mil/K

č 

40 458 
PLN 

1,03mil/K
č 

Úmrtí způsobeno 

Nepřiměřenou rychlostí 39 % 32 % 41 % - 35 % 

Alkoholem 11 % 7,3 % 30 % 8 % 9,3 % 

Drogy 3,2 % 2 % 0,5 % 8 % - 

Tabulka 17 - Shrnutí kapitol o údajích bezpečnosti silničního provozu [1], [2], [3], [4], [5] 
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Na závěr jsem vytvořila tabulku shrnutí důležitých údajů v jednotlivých zemích. Jedná se o údaje, které 
souvisí s účastníky dopravních nehod. Jednotlivá data ze srovnávaných zemích jsou ta nejnovější, které 
jsem vyhledala z dostupných zdrojů. Většinou se jedná o rok 2018, ale například Island jsem dohledala 
pouze do roku 2016.  

Počet obyvatel v jednotlivých státech Počet obyvatel 

ČR 10 650 000 

Německo 82 790 000 

Slovinsko 2 084 000 

Island 332 529 

Polsko 37 980 000 

Tabulka 18 - Počet obyvatel v jednotlivých státech [6] 

Při porovnání počtu usmrcených osob důsledkem dopravní nehody je důležité si uvědomit také počet 
obyvatel ve státě. Pro lepší orientaci sem vložila tabulku s počty obyvatel k roku 2018. Nejvíce 
usmrcených osob bylo v Německu a poté v Polsku. Výsledek je logický, protože právě tyto dva státy 
mají největší počet obyvatel. Nejméně lidi zahynulo v dopravních nehodách na Islandu. Ve srovnání 
s Německem jde o velmi malé číslo, ale jak už jsem uvedla, počet obyvatel je daleko nižší než 
v Německu.  

Výsledek analýzy, který mají všechny porovnávané státy společný, je úmrtí na silnicích rozdělen dle 
uživatelů silnic. Ve všech státech je největší podíl úmrtí v osobních automobilech, což je způsobeno 
tím, že se největší procento lidé se pohybuje právě v automobilech. 

Téměř u všech porovnávaných států je nejrizikovější skupina osob ve věku 75 let a více. Tato skupina 
dokonce převýšila i další obávanou skupinu řidičů a tím jsou mladí řidiči do věku 20 let. Mladí řidiči 
způsobují nehody, protože nemají dostatečné zkušenosti v řízení, dobrý odhad nebo přecení své 
možnosti. Skupina, která je v rozmezí 75 let a více, je nebezpečná z důvodů pomalého rozhodování, 
špatný odhad prostoru či zhoršené vidění. 

Ve všech porovnávaných státech je nejčastější příčina nehod nepřiměřená nebo překročená rychlost a 
úmrtí v extravilánu, což je pochopitelné vzhledem k vyšší rychlosti než v intravilánu. Vyšší jízdní 
rychlost způsobuje fatální následky dopravních nehod.  

Zajímavé srovnání jednotlivých států je v oblasti ekonomických nákladů. Ekonomické náklady 
způsobené hmotnou škodou pro státy Slovinsko a Německo nejsou dohledatelné. Když se podíváme 
na náklady za úmrtí jedince v dopraní nehodě, tak největší částka je ve státě Slovinsko a je téměř 
dvojnásobně větší, než v ostatních státech. Naopak ekonomické náklady za těžké zranění jsou nejvyšší 
v Polsku a jsou dokonce vyšší, než náklady na smrtelné zranění. Lehké zranění jednoznačně vede Island, 
protože na Islandu jsou všechna zranění včetně úmrtí ohodnocena stejnou částkou.  
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8. Způsob vyhodnocování nehodovosti v České republice 

Ukazatele a definice následující kapitoly jsem čerpala z „Metodiky identifikace a řešení míst častých 
dopravních nehod“ [7], z “Výsledků program EuroRAP v České republice” [8] a z webu UAMK [9]. 

 

8.1. Definice základních pojmů 
 

• Dopravní nehoda (DN) je: 
- Událost v silničním provozu (havárie, srážka apod.), při níž dojde k usmrcení nebo zranění 

osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla 
- Mimořádná událost, při níž vznikne újma na zdraví osob nebo škoda na věcech v přímé 

souvislosti s provozem dopravního prostředku nebo dopravního zařízení. 

• Nehodové místo je takové, kde dochází k dopravním nehodám. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dopravně - bezpečnostní opatření je soubor opatření směřujících ke snížení dopravní 
nehodovosti nehodových míst. 

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

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

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

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

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

Nalézt příčinu vzniku dopravních nehod může být neobyčejně náročné, protože rozměr příčin vzniku 
nehod je obrovský. To může způsobovat komplikace i při vyšetřování dopravních nehod. Pro lepší 
obeznámení je nutné třídit příčiny nehod dle různých hledisek. Mezi hlavní hlediska, podle kterých se 
příčiny nehod třídí, patří právní hledisko, kde příčinou může být řidič nebo špatný technický stav 
vozidla, stav komunikace a technologické vlastnosti komunikace a kombinace všech uvedených. Další 
důležité hledisko je vliv pozemní komunikace na vznik nehod, neboli do jaké míry může ovlivňovat 
pozemní komunikace účastníky provozu. Poslední známé hledisko, do kterého můžeme přiřadit příčinu 
nehod, je psychologické příčiny vzniku dopravních nehod.  

 

8.3. Typologie dopravních nehod 

Při procesu analýzy a zkoumání častých dopravních nehod je potřeba mít k dispozici několik 
spolehlivých nástrojů. Jedním z těch nástrojů je typologie dopravních nehod. Řekla bych, že v dnešní 
době si neumíme představit provádět analýzy pro bezpečnostní opatření komunikací bez známé 
typologie. Je to přínos nejen v rychlosti bádání, ale i zjednodušení pátrání po účinných opatření. Každá 
dopravní nehoda má své odlišné průvodní vlastnosti a abychom je dokázali oddělit a porovnat, k tomu 
slouží typologie dopravních nehod, která představuje systém jejich třídění. Z dalšího rozdělení a 
charakteristik typů nehod se odvozují nedostatky pozemních komunikací. 

8.3.1.  Význam nehodové typologie při eliminaci míst častých dopravních nehod 

Aby mohlo dojít k eliminaci míst častých dopravních nehod, tak musí postup dodržovat určité fáze. 
Mezi hlavní fáze, které je potřeba dodržovat, patří: 

• analýza obecných zákonitostí vzniku dopravních nehod (jízdních manévrů), neboli za jakých 
okolností a proč se nehoda stala, 

• analýza typů dopravních nehod (dle nehodové typologie),  

• stanovení vhodných dopravně bezpečnostních opatření eliminujících místa častých dopravních 
nehod. 

Analýza dopravních nehod probíhá posouzením okolností vzniku nehod, poté se analyzuje nehoda jako 
celek a součástí analýzy je také roztřídění obrovského množství informací. Celý tento proces je náročný 
a individuální. Pro lepší srovnání a rychlejší zatřídění dopravních nehod je potřeba porovnávat společné 
znaky s dalšími dopravními nehodami. Srovnávání stejných znaků nebo podobných se věnuje typologie. 
Nestačí pouze rozlišovat dopravní nehody podle okrajových záležitostí nebo jejich částí a to např. podle 
místa vzniku dopravní nehody. Tato metoda je velice obecná a má význam pouze pro konkrétní řešení, 
ale existují další důležité parametry jako rozlišování dopravních nehod podle střetu vozidel. 
Zjednodušuje rozhodování o účinných bezpečnostních opatření. Ideální stav je, když se kombinuje více 
metod dohromady, aby bylo řešení komplexní. 

 
8.3.2. Návrh typologie dopravních nehod 

Jedním z aspektů, které jsou používány v typologii, je brát v potaz okolnosti vzniku dopravních 
nehod.Existuje konkrétní typologický katalog nehod, který obsahuje 10 nadřazených hlavních skupin 
se 107 typy. Níže jsem uvedla pro představu základních 10 nadřazených skupin. Jednotlivé skupiny 
rozlišují například tyto aspekty: v jakém směru došlo k dopravní nehodě, jestli došlo k dopravní nehodě 
se srážkou s předmětem nebo jiné. Podle mého názoru jsou tyto skupiny nehod kompletní a zahrnují 
různou škálu dopravních nehod. 
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Hlavní skupina O 
Nehody individuální r 
Hlavní skupina 1 
Nehody mezi vozidly stejného směru mimo oblast křižovatky 
Hlavní skupina 2 
Nehody mezi vozidly opačného směru mimo oblast křižovatky 
Hlavní skupina 3 
Nehody na křižovatkách při odbočování, couvání, otáčení a najetí zezadu - směr ze stejného 
ramene 
Hlavní skupina 4 
Nehody na křižovatkách při odbočování a otáčení - ve směru z protilehlých ramen 
Hlavní skupina 5 
Nehody na křižovatkách při odbočování vozidel vjíždějících ze sousedních ramen křižovatky 
a při vyjíždění od okraje vozovky 
Hlavní skupina 6 
Nehody s chodci 
Hlavní skupina 7 
Nehody se stojícími nebo parkujícími vozidly 
Hlavní skupina 8 
Nehody se zvěří a železniční dopravou 
Hlavní skupina 9 
Jiné nehody 

 

8.4. Ukazatele dopravní nehodovosti 
8.4.1. Ukazatel relativní nehodovosti R 

 

Pro co nesprávnější srovnávání dopravní nehodovosti a poté vytvoření bezpečných opatření, existují 
ukazatele, díky nim můžeme porovnávat nehodovost různých úseků z různých hledisek mezi sebou. 
Srovnávat lze i s jinými státy. Jsou ukazatelé, které  jsou podobné i v jiných státech.  

Základním ukazatelem, který vypovídá o bezpečnosti nebo naopak nebezpečnosti určité pozemní 
komunikace je ukazatel relativní nehodovosti. Značí se písmenem R a jednotka je počet nehod na 1 
mil. vozokilometrů. Tento ukazatel charakterizuje pravděpodobnost vzniku nehody na určité 
komunikaci ve vztahu k jízdnímu výkonu. Ukazatel je odlišný pro mezikřižovatkové úseky a křižovatky. 
Liší se v parametru délka. 

Ukazatel pro mezikřižovatkové úseky: 

𝑅 =
𝑁𝑂

365 × 𝐼 × 𝐿 × 𝑡
× 106 

 
[počet osobních nehod / mil. vozkm a rok] 

          

Ukazatel pro křižovatky: 

𝑅 =
𝑁𝑂

365 × 𝐼 × 𝑡
× 106 

 

 [počet osobních nehod / mil. voz a rok] 
          
kde 
No – celkový počet (osobních) nehod ve sledovaném období 
I – průměrná denní intenzita provozu [voz./ 24 hod] 
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L – délka úseku [km] 
T – sledované období [roky] 
 

Jednotlivé údaje a parametry, které souvisí s intenzitami dopravy, se zjišťují na základě provedených 
aktuálních dopravních sčítání nebo jsou z nich odvozeny. Důležité je sledovat co nejpřesnější a 
nejaktuálnější záznamy dopravního sčítání. Jelikož žijeme v době, kde intenzity neustále narůstají, tak 
se klíčové pracovat s aktuálními počty. Rozmezí ukazatele se obvykle pohybuje v rozmezí hodnot 0,1 – 
0,9. Jakmile ukazatel překročí hodnotu 1,6, signalizuje tím zásadní nedostatek úseku silnice. Důležitou 
výhodou je vynášení tohoto ukazatele do map, v nichž se silnice rozdělí na kratší úseky a pro každý 
silniční úsek se provede samostatný výpočet tohoto ukazatele. Ke snadné orientaci v problematice a 
zjištění potřebných informací poté slouží mapy relativní nehodovosti. Mapami relativní nehodovosti se 
zabývá organizace EuroRAP, o které se zmiňuji v kapitole níže (2.5.2.). 

 
Zhodnocení: 

Hlavní pozitivum ukazatele je jednoznačně to, že z relativního hlediska je vypovídací schopnost velmi 
dobrá. Ukazatel je vhodný pro porovnávání jednotlivých úseků. Další výhodou je, že zohledňuje délku 
úseku a sledované období. Za nedostatek považuji to, že blíže nespecifikuje vzdálenost v případě 
křižovatky i mezikřižovatkových úseků. Pokud se vyskytuje nějaké omezení z pohledu vzdálenosti, mělo 
by být uvedeno. Nevýhodou je, že operuje s absolutními počty osobních dopravních nehod a nikoli 
s jejich závažností. Dále je také nutnost co nejpřesnějšího dopravního sčítání, neboť tyto údaje jsou 
klíčové pro výsledek. Hodnotím kladně to, že lze za absolutní počet dopravních nehod, dosadit i jiné 
parametry např. počty usmrcených, těžce zraněných a jiné. Dále postrádám instrukce, podle kterých 
vybírám  intenzity denního provozu (jestli jde o celkovou atd.). 

 
8.4.2. Ukazatel hustoty nehod 

Pokud se zabýváme počtem dopravních nehod s délkou úseku a časového období, obdržíme ukazatel 
hustoty nehod. Ukazatel je orientační hodnotou pro úsekově chápané riziko nehodovosti na určité 
komunikaci. Je vhodný např. k posuzování relativní bezpečnosti na určitém silničním tahu a porovnání 
jednotlivých úseků z hlediska bezpečnosti mezi sebou. Ukazatel je docela dost obecný a pouze 
orientační. 

𝐻 =
𝑁𝑂

𝐿 × 𝑡
 

[počet nehod / km komunikace a rok] 

Co považuji za obrovskou výhodu je, že v obou případech ukazatelů je možné nahradit absolutní počty 
osobních dopravních nehod „N“ jinými parametry, které potřebujeme také posoudit - např. počty 
usmrcených, těžce zraněných, lehce zraněných, počty vozidel na nehodách zúčastněných a definovat 
odvozené ukazatele, např. "počet usmrcených (těžce zraněných, lehce zraněných) či počet 
poškozených vozidel na 1 mil. vozokilometrů a rok", nebo adekvátně "hustotu následků nehod". 
Hodnotím kladně, že je ukazatel hustoty nehod a ukazatel relativní nehodovsti pružný a tvárný. 

 
Zhodnocení: 

Ukazatel hustoty nehod je přínosný pro určitý vybraný úsek, na kterém nehody posuzujeme. Hlavní 
výhoda ukazatele je v posuzování relativní bezpečnosti na zvoleném silničním tahu. Dalším pozitivem 
je také to, že lze porovnávat relativní bezpečnost mezi několika vybranými úseky. Stejně jako v případě 
ukazatele relativní nehodovosti je i ukazatel hustoty nehod pokrokový zejména v tom, že za počet 
nehod lze dosadit i jiné parametry (např. typ zranění, počet poškozených vozidel a jiné). 
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8.4.3. Vyčíslení celospolečenských ztrát osobních nehod 
 

Neméně důležité je analýza nákladů na nehody na určitém nehodovém místě. Vyčíslení 
celospolečenských ztrát osobních nehod je téma, které se v dnešní době často skloňuje. Řeší se 
v závislosti na vybírání úseků či míst, které potřebují rekonstrukci. Často se používá jako argument pro 
investory. Zpravidla se vztahují na jeden rok. Touto orientační hodnotou společenských výdajů se 
odhaduje rentabilita dopravně bezpečnostních opatření, která byla pro příslušné nehodové lokality 
provedena. Orientační náklady byly v roce 2018 tyto: 

 

• Smrt    - 20,11 mil. Kč 

• těžké zranění  -   5,18 mil. Kč   

• lehké zranění   -   0,72 mil. Kč 
 
 

8.4.4. Integrální ukazatele 
 

Dalším důležitým faktorem při vyhodnocování dopravních nehod je co nejblíže přiblížit skutečnosti a 
reálnosti, proto je potřeba používat celistvé integrální ukazatele, jejichž parametr co nejvíce vystihuje 
závažnost nehod a z ní vyplývající ztráty. Existují dva různé způsoby, jak používat integrální ukazatele. 
Uvedla jsem oba možné způsoby vyjádření. 

Prvním ze způsobů je takový, že závažnost následků nehod vyjádříme tzv. číslem závažnosti nehod. 
Číslo závažnosti nehod se skládá ze součtu jednotlivých nehod rozdělených dle závažnosti a 
přenásobením zmíněného počtu koeficientem, který bere v úvahu „váhu“ zranění. Koeficienty byly 
určeny dle Reinholda sestupně od usmrcení člověka po hmotnou škodu. 

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

 

Jak už jsem zmínila, číslo závažnosti se vyjádří a spočítá tedy ze vztahu: 

 
𝑍 = (130 × 𝑁𝑈) + (70 × 𝑁𝑡𝑧) + (5 × 𝑁𝑙𝑧) + (1 × 𝑁ℎ𝑠) 

[ - ] 
 
Nu – počet nehod s usmrcením 
Ntz – počet nehod s těžkým zraněním 
Nlz – počet nehod s lehkým zraněním 
Nhs – počet nehod s jen hmotnou škodou 
 

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

 

• Další způsob, jak můžeme používat integrální ukazatele, je s pomocí použitím ekonomického 
ohodnocení. Funguje to ve smyslu metodiky ekonomického oceňování následků dopravních 
nehod. V dnešní době máme k dispozici jednotlivé vyčíslení osobních ztrát v ekonomice, takže kvůli 
tomu je tato metoda modernější, progresivní a přesnější. Ve vzorci se objevuje parametr 
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ekonomického zhodnocení ztrát, který je sestaven jako součet hodnot následků vyjádřených v Kč. 
Ekonomické náklady na ztráty při dopravních nehodách se každoročně mění, je potřeba sledovat 
aktuální výsledky, aby bylo vyčíslení co nejpřesnější. 

Nahradíme-li v úvodních vzorcích absolutní počet nehod N tímto parametrem, získáváme "ukazatel 
relativních ztrát" vyjádřený v Kč na 1 mil. vozkm za rok a "ukazatel hustoty ztrát", vyjádřený v Kč na 1 
km komunikace za rok. 

 

𝑅𝑒 =
𝐸

365 × 𝐼 × 𝐿 × 𝑡
 

[Kč/voz km/rok] 
           
                

𝐻𝑒 =
𝐸

𝐿 × 𝑡
 

[Kč/km/rok] 
 
Re – ukazatel relativních ztrát  
He – ukazatel hustoty ztrát 
E – ekonomické ohodnocení ztrát z následků dopravních nehod 
 
 

rok 1995 rok 1996  rok 1997 rok 1998 rok 1999 

24952 29393 31802 32688 36217 
Tabulka 19 - Vývoj ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti (mil. Kč) [7] 

Zhodnocení: 

Vyčíslení celospolečenský ztrát osobních nehod používám při vyčíslení nákladů na nehody či při 
vyjádření ukazatele hustoty ztrát a relativních ztrát. Což je jeden ze způsobů, kde a jak se použijí 
integrální ukazatelé. Dále se používá při porovnávání nákladů na dopravní nehody mezi jednotlivými 
státy. Ukazatele závažnosti následků nehod je velice efektivní v případě, že je finanční ohodnocení 
následků reálné, což je v dnešní době samozřejmostí. To je velice důležité, aby výsledky ukazatelů 
odpovídaly skutečnosti. Tato metoda je také velmi kvalitní díky tomu, že výsledky z ekonomického 
ohodnocení máme k dispozici pro porovnávání. Opět musí být kladen důraz na správnost výsledků 
z ekonomického ohodnocení. Použití parametru „E“ je progresivní a nadějné. 

 
8.4.5. Střední závažnost nehod 

Střední závažnost nehod se zjišťuje jako podíl čísla závažnosti nehod a celkového počtu nehod. Je to 
určitá „prostřední“ hodnota čísla závažnosti, která nám toho víc neřekne. 

 
                       

𝑍𝑠𝑡ř =
𝑍

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑛𝑒ℎ𝑜𝑑
   

                       [-] 
Zhodnocení: 

Vstupní hodnoty ukazatele střední závažnosti nehod jsou dostačující, protože vstupují do výpočtu 
počty nehod rozdělené dle závažnosti nehody, které jsou vynásobené koeficientem (který odpovídá 
závažnosti). Získáme tedy, dalo by se říct, průměrnou hodnotu závažnosti nehod dle typu zranění při 
nehodě. 
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8.4.6. Relativní stupeň bezpečnosti 

Dalším parametrem, který se používá při vyhodnocování nehodovosti, je relativní stupeň bezpečnosti. 
Vyhodnocení probíhá tak, že se číslo závažnosti nehod dá do poměru k intenzitě dopravy (závažnost 
nehod na 1 milión vozidel). Parametr je optimální ke srovnání mezi jednotlivými úseky s odlišnou 
intenzitou. 

𝑆𝑟 =
𝑍 × 106

365 × 𝐼
 

Zhodnocení: 

Relativní stupeň bezpečnosti je dle mého názoru velice obecný pojem. Vstupují do výpočtu parametry 
číslo závažnosti nehody, sledované období a intenzita dopravy. Z hlediska intenzit dopravy záleží na 
tom, jak správně byl proveden průzkum intenzit, což může být z hlediska správnosti výpočtu nevýhoda. 
Dle mého názoru chybí ve výpočtu zohlednění dalších důležitých faktorů – věk účastníků, pohlaví a dále 
zohlednění toho, jestli se nehoda stala v intravilánu nebo extravilánu. 

 

 

 
POROVNÁNÍ UKAZATELŮ Z HLEDISKA VÝHOD A NEVÝHOD 

Typ ukazatele Výhody Nevýhody 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ukazatel relativní nehodovosti 

R 

Z relativního hlediska je velmi 
dobrá vypovídací schopnost 

 
 

Neobsahuje závažnost nehod 
 Zohledňuje délku úseku 

Zohledňuje sledované období Neobsahuje typ nehod 
 

 
Rozdělení na mezikřižovatkové 

a křižovatky 
 

Nezohledňuje věk účastníků 
nehod 

 
Za celkový počet nehod lze 

dosadit i jiné parametry (počet 
poškozených vozidel, typ 

zranění..) 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

Nevstupuje do výpočtu 
skutečnost, jestli se jedná o 
extravilán nebo intravilán 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ukazatel hustoty nehod H 

Je přínosný pro určitý vybraný 
úsek  

Neobsahuje závažnost nehod 
 

Z relativního hlediska je vhodný 
pro posuzování na zvoleném 

silničním tahu 

 
Nezohledňuje věk účastníků 

 

Porovnání relativní bezpečnosti 
mezi vybranými úseky 

 
 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 
 

Za celkový počet nehod lze 
dosadit i jiné parametry (počet 

poškozených vozidel, typ 
zranění..) 
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Zohledňuje délku komunikace  
Nerozlišuje extravilán a 

intravilán 
 
 

Zohledňuje sledované období 

 
 
 
 
 
 
Ukazatel relativních ztrát Re a 

ukazatel hustoty ztrát He 

Velmi efektivní v případě 
reálného finančního 

ohodnocení 

Závislost na reálném 
ohodnocení následků nehod 

 

Progresivní a nejlepší 
vypovídací schopnost 

Závislost na zpřístupnění 
výsledků z ekonomického 

ohodnocení 

Díky dispozici ekonomického 
ohodnocení ztrát z následků 
dopravních nehod je velice 

objektivní  

 
Nezohledňuje rozdělení 

extravilán nebo intravilán 

Zohledňuje délku úseku 
 

Nezohledňuje věk účastníků 

 
Zohledňuje sledované období 

 

 
Nezohledňuje pohlaví účastníků 

a jiná specifika 
 

 
 
 

Střední závažnost nehod Zstř 

Vstupuje do výpočtu závažnost 
nehod 

Nezohledňuje rozdělení 
extravilán nebo intravilán 

 
Vynásobení koeficientu 

jednotlivých počtů nehod dle 
závažnosti 

 
Nezohledňuje pohlaví účastníků 

a jiná specifika 
 

Nezohledňuje věk účastníků 

 
 
 
 
 
Relativní stupeň bezpečnosti Sr 

Vstupuje do výpočtu závažnost 
nehod 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

Zohledňuje časové období Nezohledňuje věk účastníků  

 
 
 

Zohledňuje intenzity dopravy 
 

Záleží na správnosti dopravního 
průzkumu 

Nezohledňuje rozdělení 
extravilán nebo intravilán 

Obecné hledisko 

Tabulka 20 - Porovnání ukazatelů z hlediska výhod a nevýhod 
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8.5. Identifikace a evidence míst častých dopravních nehod 

 
8.5.1. Všeobecně 

 

Při identifikaci a evidenci míst, na kterých se stávají časté dopravní nehody, musí být prověřeny a věcně 
popsány. Podle mého názoru je určitě výhodnější sepsat, podrobně popsat a zjistit co nejvíce informací 
o daném místě, o účastnících provozu a celkového děje, který předcházel dopravní nehodě. Náležité 
informace budou posléze sloužit dalším stupňům analýzy a návrhu bezpečnostních opaření. Uvedu ty 
základní informace a činy, které by se měly sepsat nebo provést. 

• zařazení typu nehod podle typologického katalogu dopravních nehod (TKDN), což velice 
usnadní a urychlí další zkoumání a vyhodnocování dopravní nehody, 

• popis umístění všech účastníků nehod (směr jízdy, natočení vozidel, délka a směr brzdných 
stop apod.), pokud je to možné, označují účastníci nehody místo, kde k nehodě došlo, 

• stanovení okolností nehodového děje (počasí, denní doba apod.), 

• právní posouzení vzniku nehod (dle posouzení policie) - doplňující informace potřebné 
k dalšímu vyšetřování, 

• dopravně - inženýrské charakteristiky MČDN (intenzita, rychlost, rozhled apod.), 

• stavebně - technický stav MČDN (prostorové uspořádání, druh a kvalita povrchu vozovky, 
bezpečnostní zařízení, dopravní značení apod.) 

• následky DN. 

Konkrétně ještě místa častých dopravních nehod musí být polohově popsány alespoň v rozsahu – číslo 
a kategorie silnice, stanovení staničení a polohopis dle ulic. 

 
8.5.2.  Hodnocení bezpečnosti silnic dle evropského programu EuroRAP 

Na úvod bych chtěla představit evropský program EuroRAP. EuroRAP (European Road Assessment 
Programme) je mezinárodní nezisková organizace, která bych založena v roce 2003 v Belgii. Členy 
organizace jsou motoristická sdružení, národní i regionální správci pozemních komunikací a investoři, 
kteří se významným způsobem podílejí na výzkumu a realizaci programu. 

Organizace byla vytvořena za účelem co nejvíce snížit smrtelná a těžká zranění na evropských silnicích. 
To by se mělo uskutečnit prostřednictvím systematického programu hodnocení rizik, identifikace 
hlavních bezpečnostních nedostatků silnic a návrhu prakticky realizovatelných bezpečnostních 
opatření ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích a zvýšení přehlednosti. Dále zajistit, aby hodnocení 
rizik bylo v centru pozornosti při strategickém rozhodování o zlepšování vybraných tras, ochraně před 
nehodami a kvalitě správy a údržby silnic. Neméně důležitá součást programu je i podporování 
partnerství mezi dotčenými, kteří jsou odpovědni za bezpečnost silničního systému nebo k tomu řádně 
přispívají určitým způsobem. 

Základním statistickým nástrojem organizace EuroRAP je tvorba rizikových map.  Rizikové mapy se tvoří 
tím způsobem, že využívají vstupní data o silniční síti, nehodovosti a intenzitách dopravy. Tyto 
informace potřebují k tomu, aby bylo možné identifikovat úseky a lokality s vysokým bezpečnostním 
rizikem pro uživatele silnic. Další nástroje, které k organizaci EuroRAP neodmyslitelně patří, jsou 
sledování vývoje a hvězdičkové hodnocení, což je hodnocení jednotlivých silnic při ochraně uživatele 
při vzniku dopravní nehody.  

EuroRAP mapuje rizikovost silnic několika způsoby podle toho, jaký typ rizika hodnotí a pro jakou 
cílovou skupinu jsou mapy určeny. Jako první je riziko individuální, což je nejčastěji zpracovávaná mapa, 
která zobrazuje riziko pro jednotlivce silničního provozu. Pracuje s relativní nehodovostí, neboli 
poměřuje počet nehod s intenzitami dopravy. Mapa účastníkům ukazuje, jaké je na daném místě riziko, 
že se stanou součástí nehody se smrtelnými nebo vážnými následky. Jednotlivec poté může přizpůsobit 
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svou cestu daným informacím nebo je při nejmenším alespoň o situaci a potencionálnímu nebezpečí 
informován. Dalším rizikem je riziko společenské. Jsou to tři typy map, které jsou určené pro správce 
silniční sítě a dalším odborníkům. Zobrazují riziko celospolečenské a umožňují vyhledat úseky 
nejvhodnější pro investice do odstranění rizik.  

Mapování probíhá vždy pro 3 po sobě jdoucí roky, kvůli tomu, aby byl snížen vliv nahodilých extrémů 
v nehodovosti v 1 roce. Postup je založen na porovnání počtu nehod na silničním úseku. Pro lepší 
představu vkládám rizikovou mapu ČR s individuálním rizikem v letech 2014 – 2016. 

 
8.5.3. Současný stav v identifikaci a evidenci míst častých dopravních nehod na silniční síti 

v ČR 

Shromažďování informací o dopravních nehodách a jejich následné vyhodnocování je od roku 1994 
v silničním provozu ČR prováděn na dvou úrovních. První úroveň je krajská, kde vstupují informace do 
systému. Dalším postupem je úroveň centrální. Centrální úroveň umožnuje vedení aktuálního souboru 
dat systému evidence dopravních nehod (EDN) a následné vytvoření výstupní informace pro uživatele 
silnic. 

V praxi shromažďování informací probíhá tak, že na krajských pracovištích jsou formuláře dopravních 
nehod v papírové podobě a jejich údaje jsou evidovány do počítače. Celý tento úřední proces obsluhují 
pracovníci statisticko – evidenčních oddělení, kteří jsou samozřejmě zodpovědní za kompletnost a 
správnost dat a údajů. Poté, až úředníci vloží kompletní data do počítače, dále jsou data přenášena do 
centra, kde se provádí jejich aktualizace. Aktualizace údajů probíhá periodicky po skončení statisticky 
sledovaného období formou přehledů, určených pro potřeby resortu MV i pro mimorezortní uživatele 
nebo operativně formou dotazů. Poté na základě vytvořených výstupů je každoročně vydávaná tištěná 
roční statistika. 

Novinkou současné doby je způsob, jakým by se mělo v nejbližší době postupovat s daty. Představa je 
v rozšíření systému evidence dopravních nehod na tři úrovně, tj. okres – kraj – centrum. Data budou 
pořizována na  okresních dopravních inspektorátech, následně denně převáděna do krajské databáze 
a poté poputují až do centrální databáze. Možnou výhodou bude to, že získávání dat a údajů bude 
probíhat na krajských úrovních a v centru zůstanou pravidelné statistiky a přehledy. Podle mého názoru 
by bylo nejlepší řešení bez papírových formulářů a rovnou vkládání údajů v elektronické podobě. Jedná 
se o velké zdržení vyplňovat neskutečné množství formulářů a poté převádění tištěných podob do 
elektronických. Zjistila jsem, že tato verze, kdy odpadne vyplňování formulářů a jeho přepisování do 

Obrázek 21 - Riziková mapa ČR - individuální riziko v letech 2014 – 2016 [9] 
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počítačů a policisté budou data o nehodě přímo zapisovat do počítače, se připravuje. Tento postup je 
podmíněn dostatečným vybavením dopravních inspektorátů výpočetní technikou, což může být také 
finanční problém. 

Když se pomyslně vrátím na začátek, tak nejdůležitější je kvalita prvotních informací o každé nehodě. 
Podrobně zaznamenaná a popsaná nehoda je klíčem ke kvalitě a úspěchu. Je důležitý každý detail. 
Veškeré další údaje statistik na všech úrovních jsou již údaji odvozenými. 

 
8.5.4. Výběrové kritérium 

 

Jakmile zjistíme při analýze a vyhodnocení nehodovosti v určitém úseku, že se v daném místě 
uskutečnilo mnoho dopravních nehod, je prohlášeno za místo nebo úsek pozemní komunikace častých 
dopravních nehod a vyplývá z naplnění výběrového kritéria. Způsob navržení výběrového kritéria závisí 
na praktických zkušeností při hledání vztahů mezi dopravní nehodovostí a uspořádáním komunikace. 
Mezi základní vlastnosti, které se řeší při navržení míst častých dopravních nehod, jsou opakování 
dopravních nehod se stejnými nebo podobnými charakteristikami. Jednotlivé porovnávání a hledání 
stejných údajů o nehodách.  

V České republice se v současné době určují místa častých dopravních nehod podle dvou kritérií. 
Nejprve to bylo kritérium, že k nehodám musí docházet na úseku 0,5 km v období dvou let  a to 
minimálně k 10 nehodám na silnici I. třídy a 7 nehodám na silnici II. třídy. 

Avšak problém prvního kritéria byl ten, že počet nehod byl absolutní a nebral v úvahu závažnost nehod 
a ani následky nehody. Z tohoto důvodu bylo později navrženo výběrové kritérium nové: 

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

• 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. 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 22 - Svislá dopravní značka "Nehoda" [10] 
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V případě, že posuzované mezikřižovatkové úseky mají menší délku než 250 m, potom se jako 
směrodatná bere skutečná délka. Za nehody v křižovatce se považují nehody, které se přihodily blíže 
než 125 m od středu křižovatky. Stejným způsobem jsem vyhodnocovala i své úseky v praktické aplikaci 
teoretických znalostí. 

Ani navržené kritérium není konečný výstup. Vstupní hodnoty kritéria se mohou měnit např. v závislosti 
na počtu míst častých dopravních nehod. Otázka výběrového kritéria je natolik závažná a složitá, že je 
zapotřebí se ji věnovat dlouhodobě. Pokud je nějaké místo zařazeno do míst s častými dopravními 
nehodami, jsou řidiči upozorněni svislým dopravním značením. Na mnoho řidičů to má psychologický 
vliv a chovají se na silnicích opatrněji. 

Hlavní podstatou metody identifikace míst častých dopravních nehod je rozdělení analyzovaných 
komunikací na jednotlivé úseky a vyhodnocování ukazatelů nehodovosti každý zvlášť pro jednotlivé 
úseky. Výběr úseků se řídí stavebními charakteristikami komunikací, jejich vybavením a 
charakteristikami provozu. Po vyhodnocení jednotlivých ukazatelů, zjistíme hodnoty příslušných 
ukazatelů (např. ukazatele relativních ztrát), které se potom vzájemně porovnávají a posuzují pomocí 
zvoleného kritéria, z čehož vyplynou informace o příp. existenci míst častých dopravních nehod. 
V rámci hodnocení bezpečnosti pozemní komunikace se zjišťuje, jestli se ukazatelé výrazně odlišují od 
průměru. Poté se navrhují jednotlivá bezpečnostní opatření, která by měla zabránit dalším dopravním 
nehodám. 

 
8.5.5. Topografické mapy dopravních nehod 

 

Velmi názornou metodou identifikace míst častých dopravních nehod je vytváření topografických map 
dopravních nehod za použití dat. Přináší výhodnou možnost současného znázornění typů nehod spolu 
s jejich následky. K tomu, aby vedení topografických map dopravních nehod bylo uvedeno do praxe, je 
zapotřebí dořešit následující dílčí problémy: 

 
• jednotnou symboliku zobrazení, 

• metodiku vedení a vyhodnocování, 

• kompetence jejich vedení a vyhodnocování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 - Svislé dopravní značení "Úsek častých dopravních nehod" [11] 
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Jednotná symbolika zobrazení 

Symbolika zobrazení má za úkol současně: 

 

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

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

 

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

 
Postup pro vyznačení nehody by měl spočívat v této hierarchii: 

1 – Chodec 
2 – Cyklista 
3 – Vozidlo 

 
Metodika vedení a vyhodnocování 

Metodika vedení a vyhodnocování topografických map  slouží k popisu a návodu, jakým způsobem 
pracovat s mapami. Dále také souvisí s délkou období, za které se mají vyhodnocovat. Topografické 
mapy mají být zpracovávány za období: 

 

• 1 – roční mapy, kde se mají zobrazovat všechny nehody, tedy i s hmotnou škodou, 

• 3 – leté mapy, kde se mají zobrazovat pouze nehody s osobními následky. 

 

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

Jednou z hlavních map v České republice, kde můžeme vyhledat informace ohledně dopravních nehod, 
je Jednotná dopravní vektorová mapa. Jedná se o geografický informační portál, který umožňuje 
vyhledat statistiky vyhodnocení nehodovosti v určité oblasti. Dopravní nehody lze vyhledávat pomocí 
období, ve kterém se staly nebo území či jiné charakteristiky. 
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8.6. Řešení míst častých dopravních nehod 

 

Způsob řešení míst častých dopravních nehod má určité nedostatky. Podle mého názoru by bylo 
vhodné při řešení míst dopravních nehod vzpomenout specifičtější okolnosti vzniku dopravní nehody. 
Mám na mysli konkrétnější charakteristiku řidiče a vozidla z hlediska technického stavu. Myslím si, že 
je potřeba detailněji analyzovat zavinění dopravní nehody řidičem. Věnovat se podrobnému popsání 
pochybení řidiče a zároveň jej zahrnout do posuzování bezpečnosti na silnicích. Metodika jako taková 
celkově nevěnuje moc pozornosti specifičtějšímu popisu účastníků provozu, nepopisuje věk či pohlaví 
dotčených atd. Každopádně řidič má zcela velký vliv na provoz a bezpečnost provozu. Neméně 
důležitou charakteristikou jsou technické závady vozidla (např. defekt pneumatiky, závada brzdového 
systému, závada v řízení vozidla apod.). Dále je nutné zaměřovat svou pozornost na stav komunikace.  

Níže uvádím postup analýzy dopravních nehod. Ze schématu, které zde uvádím, můžeme vypozorovat 
postup při analýze. Funguje na základě principu, že začínám se zjednodušenou analýzou a pokud 
nenacházím řešení, přidávám další možnosti zjištění příčiny nehody, která vedou až na podrobnou 
analýzu. Pokud nacházím příčinu nehody, soustředím se na návrh opatření, které zrealizuji a poté 
sleduji účinnosti bezpečnostního opatření, které nakonec zhodnotím. 

Obrázek 24 - Jednotná digitální vektorová mapa – Znojmo [12] 
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Schéma č. 1 – Postup analýzy dopravních nehod 
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8.6.1. Analýza stávajícího stavu 

V každém případě, než začneme řešit místa častých dopravních nehod, musí být provedena analýza 
stávajícího stavu. Tento postup je velice důležitý pro správnost posouzení a musí být dodržován. 
Následně až po pochopení a zanalyzování nehodového děje a zjištění jeho provázanosti s prostorovým 
uspořádáním, může nastat návrh dopravně bezpečnostních opatření. Pokud je ale již při prvotní 
obhlídce místa zřejmá příčina zvýšené nehodovosti, pak postačuje zjednodušená analýza k tomu, aby 
byla navržena a realizována dostatečně účinná dopravně bezpečnostní opatření. 

 
Zjednodušená analýza 
 

Zjednodušená analýza je základním pilířem pro zjištění příčiny dopravní nehody. V každém případě se 
zjednodušenou analýzou začíná. Prvním krokem zjednodušené (orientační) analýzy je získání 
základního obrazu o nehodách z hlediska jejich: 

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

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

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

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

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

 

Je zapotřebí provést analýzu: 

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

 

Prohlídkou nehodového místa lze získat následující analytické informace: 

- subjektivní hodnocení dosahovaných rychlostí, 
- intenzity dopravy, složení dopravního proudu, 
- intenzity pěších proudů, 
- nehodové stopy, 
- viditelnost a rozlišitelnost, 
- překážky a omezení bránící rozhledu, 
- světelné poměry, pravděpodobnost oslnění, 
- zvláštnosti směrového vedení, atypické uspořádání přednosti v jízdě, 
- konflikty různých skupin účastníků silničního provozu ve vazbě na funkční využití komunikace. 
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Podrobná analýza 

Podrobná analýza se provádí v případě, pokud je nehodové místo či úsek z hlediska dopravní 
nehodovosti natolik složité, že nelze vystačit s jejich jednoduchou analýzou. Podrobná analýza je 
konkrétnější a náročnější. Zahrnuje několik možností, se kterými lze určit příčinu nehody. Dále je 
zapotřebí provést následující úkony a posouzení: 

 
Stavební charakteristika místa častých dopravních nehod 
Prostorové posouzení trasy silnice 

Prvotní situaci, kterou řidič pohybujícího se vozidla vnímá a přizpůsobuje jim svou jízdu, je kombinace 
směrových a výškových oblouků. Z toho vyplývá, že prvním krokem při analýze místa častých 
dopravních nehod, je posouzení prostorového uspořádání trasy silniční komunikace. 

Směrové a výškové poměry 

Dalším důležitým parametrem po prostorovém uspořádání komunikace je směrové a výškové 
uspořádáním a jejich vzájemná kombinace. Statistiky ukazují, že počty nehod jsou vyšší ve výškových 
obloucích a v klesání, a to hlavně z důvodu rozdílu rychlostí protijedoucích vozidel. Podle mého názoru 
je důležité se vyhnout např. umístění křižovatky za horizontem. V místech, kde jsou křižovatky takhle 
umísťované, je zvýšená nehodovost. Směrové uspořádání pozemních komunikací v extravilánu by mělo 
být ve vztahu k návrhové rychlosti; směrové oblouky o minimálních poloměrech by se měly používat 
pouze ve výjimečných případech. Směrové oblouky musí být plynulé a přehledné. Musí být dodrženy 
rozhledové poměry. Mělo by se zamezit nepříznivé kombinaci směrových a výškových uspořádání, 
která mohou vést k vizuálním klamům. Např. počty nehod jsou vyšší tam, kde vrcholy směrových 
oblouků jsou ve stejných místech jako vrcholy výškových oblouků trasy. 

Je třeba posoudit: 

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

- směrový průběh trasy silnice, 
- výškový průběh trasy silnice, lomy podélného sklonu, 
- možné nepříznivé kombinace směrového a výškového uspořádání, jež může vést k vizuálním 

klamům, 
- rozhledové vzdálenosti a pole. 

 
Příčné uspořádání 

Jedním z parametrů, které ovlivňují bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích, je počet a šířka 
jízdních pruhů, zpevněná krajnice a střední dělící pás. Počet dopravních nehod roste s intenzitou 
silničního provozu, ale současně klesá s počtem jízdních pruhů. V současnosti můžeme pozorovat 
zvýšený počet jízdních pruhů v případě výškových oblouků a to z důvodu možnosti předjetí 
pomalejšího vozidla. Komunikace by měly být navrhovány s větší rezervou kapacity, než je momentálně 
opodstatněná. Pro dvoupruhové komunikace v extravilánu by se neměly z důvodu velkého rizika vzniku 
dopravních nehod používat jízdní pruhy o minimálních šířkách. Zpevněná krajnice zvyšuje bezpečnost 
na pozemních komunikacích v extravilánu. Umožňuje totiž možnost náhlého manévrování vozidla nebo 
při akutním zastavení automobilu. Úzké krajnice a nezpevněné krajnice mají také přímý vliv na zvýšení 
nehodovosti. Středním dělícím pásem oddělujícím oba směry se výrazně snižuje počet dopravních 
nehod. Střední dělící pás je nejčastěji používán u dálnic, kde jsou jím rozdělené jízdní směry. Vzhledem 
k tomu, že existuje přímá závislost mezi rychlostí jízdy vozidel a šířkou jízdních pruhů, může být vhodné 
navrhovat v intravilánu jejich minimální šířkové uspořádání. 
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Je třeba posoudit: 

- příčné uspořádání vzhledem k navrhované základní kategorii, změny příčného uspořádání, 
- šířkové uspořádání koruny silniční komunikace, 
- rozdělení příčného profilu, 
- šířku dělicích pásů a přídatných pruhů, 
- počet, šířku a směrování jízdních pruhů ve vztahu k intenzitám a rychlosti vozidel, rozšíření 

jízdních pruhů, 
- příčné a výsledné sklony ve vztahu ke směrovým obloukům a k odvodnění vozovky, změny 

příčného sklonu. 
 
Povrch vozovky, protismykové vlastnosti 

Nemůžeme zapomenout na další důležitou charakteristiku příčin dopravních nehod a tou je kvalita 
povrchu vozovky. Dostatečně kvalitní povrch vozovky je klíčem k bezpečnému provozu. Povrchové 
vlastnosti vozovek spolupůsobí u většiny dopravních nehod. Na vozovce, která má povrchové vlastnosti 
hodnoceny stupněm 1 - velmi dobré, je pravděpodobnost dopravní nehody podstatně menší, než u 
povrchů hodnocených stupni nižšími. Na drsném povrchu vozovky je kratší brzdná dráha, směrové 
oblouky lze projíždět vyšší rychlostí, rovný povrch přispívá k plynulosti silničního provozu. Dosažením 
drsnosti povrchu se zvětšuje bezpečnost provozu. Protismykové vlastnosti jsou důležitým požadavkem 
na technologii vozovek. Od kvality povrchu vozovky a pneumatik vozidla je odvislé, jak se veškeré 
změny kinetické energie pohybujícího se vozidla přenesou do vozovky. Při hodnocení povrchových 
vlastností vozovky je zapotřebí se zaměřit na: 

 
- druh a kvalitu povrchu vozovky, 
- protismykové vlastnosti povrchů vozovek, 
- příčné a podélné nerovnosti, výtluky,  
- reflexi povrchu vozovky 

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

- posouzení správné funkce odvodnění povrchu vozovky, 
- zjištění součinitele adheze povrchu vozovky, 
- zjištění mikro – textury povrchu vozovky. 

 
Bezpečnostní zařízení 

Z bezpečnostních zařízení je zapotřebí se zaměřit především na vhodnost jeho umístění. Bezpečnostní 
zařízení můžeme rozdělit na záchytné a vodící. Mezi vodící bezpečnostní zařízení patří vodící sloupky, 
odrazky a jiné. Záchytné systémy tvoří nejčastěji svodidla, která mají různou pracovní šířku svodidla a 
zádržnost. Svodidla mají za úkol zabránit střetu nejen protijedoucích vozidel, ale i střetu s tuhými 
předměty mimo komunikaci. Měly by být dostatečně tuhé, aby vozidlo neprorazily, ale ne tak tuhé, 
aby způsobily větší škodu, než náraz do předmětů, které chrání. Cílem zábradlí pro ochranu chodců v 
zastavěných oblastech je oddělení chodců od vozidel na vozovce. Neměly by být tak vysoké nebo 
neprůhledné, aby zabránily výhledu na chodce čekajícího na přechodu, nebo chodce, který může 
přecházet tam, kde svodidla končí. Důležitá jsou také opatření, pro zajištění viditelnosti dětí.  

 
 
 
 
 



72 

 

Dopravní značení 

Dopravní značení  slouží k základním nástrojům při řízení a regulaci provozu. Je velice důležité, zajišžuje 
bezpečnost a působí z psychologického hlediska na řidiče. Na pozemních komunikacích se smí užívat 
jen dopravních značek, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze vyhlášky FMV Č. 99/1989 Sb., o pravidlech 
provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů. Aby 
dobře plnilo svou funkci je zapotřebí prověřit jeho: 

 
- výstižnost, úplnost a srozumitelnost, 
- viditelnost, 
- soulad svislého a vodorovného dopravního značení. 

 
Dopravní charakteristiky 

V rámci analýzy nehodového místa musí nezbytně proběhnout i rozbor dopravně – inženýrských 
charakteristik. Existuje pár všeobecně známých faktů a to, že pravděpodobnost vzniku dopravní 
nehody je o to větší, o co větší je intenzita provozu a že následky dopravních nehod jsou o to těžší, o 
co vyšší je rychlost jízdy, při které k nehodě dojde. Obě charakteristiky patří spolu s analýzou rozhledu 
a kolizních bodů k základním, jež je třeba posoudit. 

 
Dopravní zatížení 

• porovnání plánovaných a skutečných intenzit dopravy, 

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

 
Rychlosti projíždějících vozidel 

Rychlost jízdy patří k základním údajům o každém nehodovém místě. Rychlost také hraje klíčovou roli 
u dopravních nehodách. Je zapotřebí ji porovnat s rychlostí návrhovou, dovolenou, přiměřenou atd. K 
tomu je zapotřebí provést: 

• měření rychlosti 

• zjištění 85 %-ní rychlosti, průměrné rychlosti, rychlosti dle druhů vozidel. 
 
Rozhledové poměry 

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

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

• zjištění rozhledových trojúhelníků na křižovatkách, železničních přejezdech, na přechodech pro 
chodce apod. 

 

Kolizní body 

• zakreslení jízdních drah (pohybů) vozidel, 

• zjištění kolizních bodů (bodů možného střetu) 
 

Podrobná analýza dopravních nehod 

• informace z protokolů o nehodách 
o Pomocí těchto protokolů lze zjistit výpovědi viníků nehod a svědků, jež dokreslují celou 

nehodovou událost, 

• vytvoření kolizních diagramů (grafické znázornění nehodových dějů), 

• vytvoření soupisů ke kolizním diagramům, 
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• zjištění časové závislosti vzniku dopravních nehod, 

• sledování místa častých dopravních nehod za provozu, 

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

• shrnutí faktů, jež mají vztah ke vzniku nehod, poznání mechanizmu nehodového děje. 
 

Významným přínosem je tam, kde příčinná souvislost mezi výskytem určitého typu nehod a stavebně 
- technickým uspořádáním není zcela zřejmá, posouzení míst častých dopravních nehod zkušeným 
dopravním psychologem, a to nejen při zjišťování příčin nehod, ale i návrhu vhodných dopravně - 
bezpečnostních opatření. Pokud nestačí ke zjištění příčiny nehody zjednodušená analýza, poté přichází 
na řadu podrobná. 

 

8.6.2. Návrh opatření 
 

Hlavním bodem při řešení míst častých dopravních nehod je návrh dopravně – bezpečnostních 
opatření. Obecně však platí, že méně je v tomto případě více. Znamená to, že návrh opatření musí být 
velmi uvážený, aby vzápětí nemuselo docházet k jeho radikálním změnám. Např. opatření typu změny 
přednosti v jízdě musí být prováděna velmi uváženě. Předtím, než změníme již zmiňovanou přednost 
v jízdě a tím celou organizaci a provoz na komunikaci, musíme si být jisti, že změna bude pouze 
přínosná a přehledná pro řidiče a nezpůsobí chaotické chování nebo další dopravní nehody. Je potřeba 
situaci velmi pečlivě zkoumat a najít optimální řešení. 

Co se týká návrhu bezpečnostního opatření, je přínosné přizvat někoho dalšího, který přinese do 
diskuze nové nápady a nové postřehy. Pokud návrh úprav míst častých dopravních nehod provádějí 
místní orgány (SÚS, DI Policie ČR, RD OkÚ), je účelné přizvat jak ve stadiu analýzy, tak i při zpracování 
návrhu opatření nezávislé odborníky. Zkušenosti při řešení míst častých dopravních nehod ukázaly, že 
jejich účast při řešení míst častých dopravních nehod přispívá k odhalení závad, které místní orgány 
přehlédly nebo nedocenily z důvodu rutinní znalosti problému. 

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

 
Stavební opatření 

 

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

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

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

 
Dopravně – organizační opatření 

 

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

• posouzení funkce telematiky, 

• užití světelně – signalizačního zařízení, 

• úpravy dopravního značení. 
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8.6.3. Sledování účinnosti realizovaných opatření 

Tím, že se navrhne dopravně – bezpečnostní opatření na určitém místě, zdaleka všechno nekončí. Dále 
je potřeba bedlivě sledovat konkrétní místo a postupně vyhodnocovat. Jejich vyhodnocení má sloužit 
ke zjištění účinnosti a ovlivní jejich další užití při řešení dalších míst. K tomu slouží: 

 

• statistika dopravní nehodovosti, 

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

• periodické ověřování a kontrola účinnosti opatření, 

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

8.6.4. Ekonomická zhodnocení realizovaných opatření 

V co největší míře, pokud je to možné, je potřeba vyhodnocovat a vyčíslovat ekonomický dopad 
navržených bezpečnostních opatření. Vzhledem k tomu, že lze vyčíslit veškeré škody způsobené 
dopravními nehodami daného místa častých dopravních nehod a většinou lze i vyčíslit ekonomickou 
náročnost navržených opatření, je možné jednoduchou cestou získat tzv. návratnost opatření. 
Ekonomická hlediska jsou často nejvíce důležitá pro potencionální investory a pro celkový přehled 
z hlediska ekonomického. 

K tomu slouží: 

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

• vyjádření ekonomické náročnosti realizovaných dopravně – bezpečnostních opatření a 
porovnání úspory škod z dopravní nehodovosti před a po realizaci opatření. 
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9. Způsoby vyhodnocování nehodovosti v Německu 

Informace a údaje jsem v následující kapitole čerpala z „Guidelines for Safety Analysis of Road 
Networks ESN, Edition 2003“ [13]. 

Výsledky bezpečnostní analýzy poskytují důležité ukazatele i možné nedostatky v návrhu, uspořádání 
nebo stavu silnice. Umožňují poskytnout analýzu výskytu nehod a zlepšit bezpečnost v silničním 
provozu. 

Rozlišují se bezpečnostní analýzy pro: 

- silniční sítě sloužící především k propojení komunikací uvnitř zastavěné oblasti (intravilán) 
- silniční sítě mimo zastavěné oblasti (spojovací funkce, extravilán) 

 

9.1. Parametry pro hodnocení bezpečnosti 
9.1.1. Míra výskytu 

Pokud jde o bezpečnost silničního provozu, tak je kvalita úseku silnice popsaná mírou nehod a sazeb 
nákladů na nehody. 

Míra nehod AR popisuje průměrný počet nehod podél úseku silnice v kilometrech na milion vozidel 

     

𝐴𝑅 =
106 × 𝐴

365 × 𝐴𝐷𝑇 × 𝐿 × 𝑡
 

                  
[počet nehod /km * 106 automobilů] 

kde 
A   počet nehod v „t“ letech 
ADT  průměrný denní provoz [vozidla/24h] 
L   délka úseku 
t   sledované období v letech 
 

Zhodnocení: 

Skladba parametru ukazatele míry nehod je ve srovnání s Českou republikou totožný. Do výpočtu 
vstupují stejní ukazatelé. Z relativního hlediska je vypovídací schopnost velmi dobrá. Vzorec zohledňuje 
délku úseku a sledované období, což považuji za výhodu. Naopak nevýhodou je, že operuje 
s absolutními počty osobních dopravních nehod a nikoli s jejich závažností. Nezohledňuje také typ 
nehody či jiné okrajovější specifika nehod. Dále je také nutnost co nejpřesnějšího dopravního sčítání, 
neboť tyto údaje jsou klíčové pro výsledek.  Za nedostatek považuji to, že blíže nespecifikuje vzdálenost 
v případě křižovatky i mezikřižovatkových úseků. Pokud se vyskytuje nějaké omezení z pohledu 
vzdálenosti, mělo by být uvedeno.  

Úrokové náklady ACR popisují odpovídající průměrné náklady na ekonomiku jako celek v důsledku 
silničních nehod, ke kterým došlo na dané silnici. 

 

𝐴𝐶𝑅 =
1000 × 𝐴𝐶

365 × 𝐴𝐷𝑇 × 𝐿 × 𝑡
 

 
[€/km * 1000 vozidel] 

kde 
AC  náklady na nehody [€] v „t“ letech 
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Zhodnocení: 

Ukazatel „úrokové náklady“ je srovnatelný s ukazatelem s České republice – „ukazatel relativních 
ztrát“. Je velice efektivní v případě, že je finanční ohodnocení následků reálné. To je velice důležité, 
aby výsledky ukazatelů odpovídaly skutečnosti. Tato metoda je také velmi progresivní díky tomu, že 
výsledky z ekonomického ohodnocení máme k dispozici pro porovnávání. Ukazatel ve výpočtu 
zohledňuje délku úseku, jeho intenzitu a časové období, což hodnotím kladně. 

 
9.1.2. Hustota 

Hustota nehod AD resp. hustota nákladů na nehody ACD popisuje průměrný roční počet nehod, 
respektive celkové náklady, které vzniknou v ekonomice v důsledku dopravních nehod vyskytující se 
v délce 1 km silničního úseku. 

Hustotu lze vypočítat jako poměr ročního počtu nehod a součinu délky úseku a času. 

- hustota nehod AD  

𝐴𝐷 =
𝐴

𝐿 × 𝑡
=

𝐴𝑅 × 𝐴𝐷𝑇 × 365

106
 

 [A/(km * a)] 

Zhodnocení: 

Ukazatel hustoty nehod je přínosný pro určitý vybraný úsek, na kterém nehody posuzujeme. Hlavní 
výhoda ukazatele je v posuzování relativní bezpečnosti na zvoleném silničním tahu. Dalším pozitivem 
je také to, že lze porovnávat relativní bezpečnost mezi několika vybranými úseky. Ve srovnání s Českou 
republikou se také ve výpočtu zohledňují tyto parametry: počet nehod, které se staly v určitém 
časovém úseku, délka úseku a časové období. Záporně hodnotím především to, že není více 
specifikováno, jakým způsobem zacházet s délkou úseku. To platí pro mezikřižovatkové úseky, ale i pro 
křižovatky a to především v situaci, že není určena přesná délka, ve které jsou započítány dopravní 
nehody. 

- hustota nákladů ACD   
 

𝐴𝐶𝐷 =
𝐴𝐶

1000 × 𝐿 × 𝑡
=

𝐴𝐶𝑅 × 𝐴𝐷𝑇 × 365

106
 

 
[1000 €/(km * a)] 

 
 

kde 
 
A  počet nehod v „t“ letech 
ADT  průměrný denní provoz [vozidla/24h] v „t“ letech 
AC  náklady na nehody [€] v „t“ letech 
 

Hustota je charakterizovaná jako četnost výskytu nehod během konkrétního období v konkrétním 
úseku silnice. 

Zhodnocení: 

Hustota nákladů je velice důležitá pro posouzení nehod z ekonomického hlediska. Je výhodný, pokud 
náklady na nehody, které posuzujeme, jsou správné. Pozitivum výpočtu je, stejně jako při posuzování 
v České republice, že pracuje s délkou úseku, časovým obdobím a s náklady na nehody. Jako u 
předchozích ukazatelů hodnotím záporně obecný přístup k parametru „L“. Nejsou určeny hranice či 
jiná specifika použití ve výpočtu. Jedná se o mezikřižovatkové i křižovatkové oblasti. 
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9.2. Analýza stávající nehodové situace 
 

9.2.1. Sledované období 

Pro analýzu stávající bezpečnosti silničního provozu musí být k dispozici dostatečně velké soubory 
údajů o nehodách. Obecně je jejich cílem přezkoumat tak dlouhé období, jaké je možné. 

Zkušenost ukázala, že v rámci hodnocení silniční sítě, by měla být doba tří let dostatečná na přiměřené 
zkoumání vážných nehod. 

 
9.2.2. Výpočet nákladů na nehody 

Pro každý úsek silnice, především v rámci sítě silnic sloužící ke spojování a pro obytné účely, musí být 
průměrné náklady na nehodu ACa vypočteny ročně. Tohle jsou součty nákladů na úrazy na zdraví a 
nákladů nehod způsobených pouze poškozením. To znamená, že roční průměrné náklady na nehodu 
ACa lze vypočítat v závislosti na dostupných údajích o nehodách pouze pro poškození na základě 2 
variant: 

- Pouze úrazy na zdraví A(I) a další nehody pouze s poškozením A(SD) (kategorie nehod 1 – 4 a 
6) jsou známy (obecné případy): 

 
𝐴𝐶𝑎(𝐼, 𝑆𝐷) = 𝐴𝐶𝑎(𝐼) + 𝐴𝐶𝑎(𝑆𝐷) 

 
 

kde 

𝐴𝐶𝑎(𝐼) =
(𝐴(𝑆𝐼) × 𝑀𝐶𝐴(𝑆𝐼) + 𝐴(𝑀𝐼) × 𝑀𝐶𝐴(𝑀𝐼))

𝑡
 

 
pro t = 3 roky 

𝐴𝐶𝑎(𝑆𝐷) =
𝐴(𝑆𝐷) × 𝑀𝐶𝐴(𝑆𝐷)

𝑡
 

           pro t = 3 roky 
                                         
 
 

- Jsou známy všechny nehody zaznamenané policií, tj. také další nehody pouze s poškozením 
A(OD) (všechny nehodové kategorie): 
 

𝐴𝐶𝑎(𝐼, 𝐷) = 𝐴𝐶𝑎(𝐼) + 𝐴𝐶𝑎(𝐷) 
 

 
kde 

 

𝐴𝐶𝑎(𝐷) =
(𝐴(𝑆𝐷) × 𝑀𝐶𝐴(𝑆𝐷) + 𝐴(𝑂𝐷) × 𝑀𝐶𝐴(𝑂𝐷))

𝑡
 

                
pro t = 3 roky 

Pokud není možné rozlišovat mezi počtem vážných nehod pouze s poškozením A (SD) a počtem dalších 
nehod pouze pro poškození A (OD) (např. vyhodnocení mapy typu nehody), náklady na nehody všech 
nehod způsobených pouze ACa(D) se odhaduje pomocí průměrných nákladů na nehodu: 
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𝐴𝐶𝑎(𝐷) =
𝐴(𝐷) × 𝑀𝐶𝐴(𝐷)

𝑡
 

pro t = 3 roky 
kde 
 
ACa  průměrné roční náklady na nehody v jedné sekci [€/a] 
A(c)  počet nehod konkrétní nehodové kategorie (c) za t = 3 roky 
MCA(c)  průměrné náklady na nehodu (průměrná závažnost nehody jako funkce kategorie 
nehod (c)) [€/a] 
 

Zhodnocení: 

Hlavní výhodou výpočtu průměrných nákladů na nehodu je ta, že se posuzuje pro každý úsek a také to, 
že je vypočten ročně. Roční průměrné náklady na nehodu ACa lze vypočítat v závislosti na dostupných 
údajích o nehodách pouze pro poškození na základě 2 variant. První varianta je - pouze úrazy na zdraví 
A(I) a další nehody pouze s poškozením A(SD) a druhá varianta je - jsou známy všechny nehody 
zaznamenané policií, tj. také další nehody pouze s poškozením A(OD) (všechny nehodové kategorie). 
Pokud není možné rozlišovat počet vážných nehod pouze s poškozením A(SD) a počtem dalších nehod 
pouze pro poškození A(OD), odhadují se pomocí průměrných nákladů na nehodu, což může zkreslovat 
výsledné posouzení. 

 

Jsou rozlišovány tyto kategorie: 

 
(SI)  nehoda s vážným zraněním (smrtelné nebo vážné zranění – kategorie 1 a 2) 
(MI)  nehoda s lehkým ublížením na zdraví (nehody, týkající se osoby, která utrpěla lehké 
zranění – kategorie 3) 
(I)   nehoda se zraněním (kategorie 1 až 3) 
(SD)  nehody s vážným materiálním  poškozením (kategorie 4 a 6) 
(OD)  další nehody s materiálním poškozením (kategorie 5) 
(D)  nehody s materiálním poškozením (kategorie 4 až 6) 
 

Průměrné náklady na nehodu MCA(c) v €/A pro dálnice a silnice v extravilánu, pro komunikace ve 
městě či v obytných zónách jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Průměrné náklady na nehodu při nehodách se závažnými zraněními MCA (SI) umožňuje strukturu 
oběti, která se dělí na smrtelné, vážné zranění, lehké zranění a v případě nehody s těžkým zraněním. 
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Kategorie nehod 

Průměrné náklady na nehodu MCA [€/A] 

Hlavní silnice  

 
Dálnice 

 
Hlavní silnice 

extravilán 

 
Hlavní silnice 

intravilán 

Silnice 
v obytné 

zóně 
městské 

1+2 Nehody s vážným 
zraněním (SI)      
Baden-Württemberg 
BW 
Bavaria BY 
Berlin BE 
Brandenburg BB 
Bremen HB 
Hamburg HH 
Hesse HE 
Mecklenburg-Western 
Pomerania MV 
Lower Saxony NI 
North Rhine-
Westphalia NW 
Rhineland-Palatinate 
RP 
The Saarland SL 
Saxony SN 
Saxony-Anhalt ST 
Schleswig-Holstein SH 
Thuringia TH 

 
 

335,000 
350,000 
290,000 
320,000 
215,000 
160,000 
330,000 
300,000 

 
335,000 
265,000 

 
305,000 
270,000 
315,000 
345,000 

360,000 
305,000 

 
 

250,000 
270,000 
295,000 
295,000 
300,000 
275,000 
270,000 
335,000 

 
300,000 
230,000 

 
240,000 
315,000 
260,000 
275,000 
275,000 
265,000 

 
 

155,000 
160,000 
195,000 
175,000 
160,000 
175,000 
170,000 
175,000 

 
165,000 
145,000 

 
140,000 
195,000 
150,000 
170,000 
150,000 
165,000 

 
 

135,000 
135,000 
140,000 
140,000 
135,000 
145,000 
135,000 
150,000 

 
140,000 
120,000 

 
130,000 
155,000 
140,000 
135,000 
135,000 
140,000 

3 Nehody s lehkým 
zraněním (MI) 

 
31,000 

 
18,000 

 
12,500 

 
10,000 

4+6 Nehodys vážným 
poškozením (SD) 

 
18,500 

 
13,000 

 
12,000 

 
11,500 

5 Ostatní nehody 
s vážným poškozením 
(OD) 

 
8,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
5,500 

4,5,6 Nehody 
s vážným poškozením 
(D) 

 
10,500 

 
7,000 

 
6,500 

 
5,500 

Tabulka 21 - Průměrné náklady na nehodu MCA [13] 

Cenová úroveň 2000 
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9.3. Silniční sítě slouží především ke spojovací funkci 
9.3.1. Délka sekce 

Silniční úseky by měly být co nejdelší, aby hodnocení bezpečnosti vedlo k informativním výsledkům. 

V podstatě existují dva možné způsoby rozdělení silnice na úseky: 

- rozdělení silnice na úseky na základě struktury sítě nebo 
- rozdělení silnice na úseky na základě výskytu nehody 

Rozdělení silnice na úseky na základě struktury sítě je vhodné, pokud: 

- vizualizace výskytu nehody na silniční síti není k dispozici nebo 
- výskyt nehody se má analyzovat v interakci s jinými parametry ovlivňování (např. standart 

zlepšení silničního provozu, dostupnost) v silniční síti (omezení silničních úseků síťovými uzly 
nebo hranicemi měst nebo silničními úseky charakterizovanými značně rozdílným objemem 
dopravy průřezem). 

Rozdělení silnice na úseky na základě výskytu nehody je vhodné, pokud: 

- vizualizace výskytu nehody je k dispozici 
- na základě společného zvážení různých parametrů ovlivňování nejsou požadována žádná jiná 

vymezení úseků. 

Část s A(SI) = 3 nebo menší je kombinována se sousední částí. Případně lze posuzované období 
prodloužit. Tento postup je vhodný pouze pro zvláště důležité úseky vzhledem k velké složitosti a úsilí. 

Rozdělení na úseky je dokonce vhodné, pokud vliv změny o 1 A(SI) vede k situaci, kdy nehoda stojí 
změnu o méně než 20% na zkoumaném úseku. V takových případech (především v městských 
oblastech) rozhoduje z velké části počet nehod s drobným poraněním a úrazů pouze z prostředku. 

 
9.3.2. Potenciál bezpečnosti 

Bezpečnostní potenciál SAPO úseku silnice je definován jako rozdíl mezi náklady na nehodu (počet a 
závažnost) těch nehod, které by mohly být očekávány, pokud by tento úsek měl konstrukční 
charakteristiky v souladu s obecnými pokyny pro návrh a současnými náklady na nehodu. 

I když je třeba podotknout, že tohoto potenciálu nelze dosáhnout v žádném jednotlivém případě 
návrhu osvědčených postupů.  

Parametrem bezpečnostního potenciálu je rozdíl mezi současnou hustotou nákladů na havárii v oddíle 
ACD v posuzovaném období a základní hustotou nákladů na havárii bACD. 

𝑆𝐴𝑃𝑂 = 𝐴𝐶𝐷 − 𝑏𝐴𝐶𝐷 
[1000 €/(km  a)] 

 

Stávající hustota nákladů na havárii ACD se pro část sítě vypočte z průměrných ročních nákladů na 
havárii ACA dělených podle délky úseku L: 

𝐴𝐶𝐷 =
𝐴𝐶𝑎

1000 × 𝐿
 

[1000 €/(km  a) 

Základní hustota nákladů na nehody představuje předpokládaný průměrný roční počet a závažnost 
dopravních nehod (reprezentovaných náklady na nehodu) na kilometr, kterého lze dosáhnout 
konstrukcí průměrné bezpečnosti v souladu s pokyny pro návrh (RAS) v daném průměrném denním 
provozu ADT. 
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Základní hustotu nákladů na havárii lze vypočítat jako produkt základní míry nákladů na havárii bACR  
a průměrného denního provozu ADT. 

 

𝑏𝐴𝐶𝐷 =
𝑏𝐴𝐶𝑅 × 𝐴𝐷𝑇 × 365

106
 

 
[1000 €/(km * a)] 

 

Zhodnocení: 

Ukazatel potenciál bezpečnosti je určitě velice využívaným parametrem k posuzování v rámci 
ekonomického hlediska. Je to rozdíl mezi hodnotou normovou (při konstrukčních charakteristikách dle 
obecného předpisu) a hodnotou reálnou. Výhodou nebo naopak nevýhodou v posuzování může 
v tomto případě být to, jestli posuzovaný úsek je nebo není v souladu s konstrukčními 
charakteristikami dle předpisů. Do vzorce vstupuje délka úseku a úroveň vážnosti nehody a to považuji 
za základní pozitivum. Naopak nevýhodou může být to, že není zohledněno pohlaví účastníků nehod 
nebo věk. 

 
9.3.3. Zohlednění různých objemů dopravy na dílčích úsecích 

Pokud se průměrný denní provoz DTVi na dílčích úsecích délky Li liší, musí být vypočten průměrný 
denní provoz ADT pro daný úsek (délka L): 

                       

𝐴𝐷𝑇 =
∑ 𝐴𝐷𝑇𝑖 × 𝐿𝑖

𝐿
 

 

Pokud jsou rozdíly v objemu dopravy v rámci síťové části velmi velké, měl by být úsek rozdělen a pokud 
jsou pro výsledné pododdíly dostatečné údaje o nehodách. 

Zhodnocení: 

Při posuzování objemu dopravy je v Německu velká výhoda, že lze posuzovat úseky dle dílčích částí. 
Avšak musí být dostatečné údaje o nehodách v dílčím úseku. Což může být poté komplikace, pokud 
v určitých úsecích jsou údaje dostupné a v určitých úsecích nejsou. Avšak tento styl posuzování je 
v zásadě velmi přesný. 

 
9.3.4. Nehody na křižovatkách 

Nehody na křižovatkách tvořících hranice úseků by měly být obecně přidělovány přilehlým částem. 
V tomto případě je třeba rozlišovat na základě toho, jak bylo rozdělení do sekcí provedeno. 

1) Pokud byla silnice rozdělena na úseky na základě struktury sítě, měly by být 
nehody přiřazeny k přilehlým úsekům v souladu s informacemi 
v evidenčním listu dopravních nehod. 

2) Pokud byla silnice na základě nehody rozdělena na úseky, měly by být 
nehody křižovatky přiřazeny úseku s největší (vizuální) hustotou úrazu 
vážných úrazů AD(SI). V případě potřeby by rozdělení na dva sousedící úseky 
bylo praktické, pokud by hustota závažných úrazů AD(SI) způsobených 
úrazem byla přibližně shodná s rozsahem. 

Pokud je křižovatka „černé místo“ nehody zahrnující vážné nehody (3 nebo více vážných úrazů A(SI) za 
tři roky) a pokud jsou úseky přiléhající ke křižovatce (prakticky) prosté vážných úrazů, může být vhodné 
provést v rámci místního vyšetřování nehody zvláštní analýzu těchto křižovatek. 
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9.3.5. Současný bezpečnostní potenciál 

Pokud je analýza bezpečnosti prováděna na základě výskytu nehody od tří let, související distribuce 
objemu dopravy v síti a základní míry nákladů na nehody bACR v souladu s tabulkou 2, lze pro 
jednotlivé úseky zkoumané silniční sítě získat současné bezpečnostní potenciály takto: 

 
𝑆𝐴𝑃𝑂 = 𝐴𝐶𝐷 − 𝑏𝐴𝐶𝐷 

kde 

𝐴𝐶𝐷 =
𝐴𝐶𝑎

1000 × 𝐿
 

 
                     

𝐴𝐶𝑎 =
∑ 𝐴(𝑐) × 𝑀𝐶𝐴(𝐶)

𝑡
 

pro t = 3 roky
  

                          

𝑏𝐴𝐶𝐷 =
𝑏𝐴𝐶𝑅 × 𝐴𝐷𝑇 × 365

106
 

 

 
9.3.6. Předpokládaný bezpečnostní potenciál 

Předpokládaný trend provozu (prognóza průměrného denního provozu fADT) může být povolen i při 
hodnocení bezpečnosti silničních sítí. Bezpečnostní potenciál se pak vypočte přibližně takto: 

 

𝑓𝑆𝐴𝑃𝑂 =
𝑆𝐴𝑃𝑂 × 𝑓𝐴𝐷𝑇

𝐴𝐷𝑇
 

 

Pokud se prognóza průměrného denního provozu fADT liší na pododdílech hodnotícího oddílu, musí 
být prognóza průměrného denního provozu fADT vypočtena v souladu s rovnicí. 

 
9.3.7. Pořadí potenciálu bezpečnosti 

Pokud jsou úseky silniční sítě objednány na základě rozsahu bezpečnostního potenciálu, získává se 
pořadí těchto úseků v silniční síti, které mají zvlášť vysokou potřebu zlepšení a zvláště vysoké 
potenciály zlepšení. 

V rámci silniční sítě lze vytvořit žebříček pro různé podsítě: 

- kontinuální silniční úseky (venkovské úseky a propojení mezi městy), 
- silniční úseky uvnitř nebo vně zastavěných ploch, 
- různé úrovně propojovacích funkcí nebo silniční úřady. 

 
9.3.8. Hustota nákladů na nehody 

Průměrná hustota nákladů na havárii ACD pro každou síť obytných komunikací, slouží k popisu 
bezpečnostních schodků v obytných oblastech. 

Průměrná hustota nákladů na havárii ACD se vypočte z průměrných ročních nákladů na havárii ACA 
oblasti dělené délkou silniční sítě L v oblasti: 
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𝐴𝐶𝐷 =
𝐴𝐶𝑎

1000 × 𝐿
 

 

Roční úrazové náklady vzniklé v průměru v oblasti v podstatě závisí na velikosti plochy, pokud jsou 
všechny ostatní hraniční podmínky stejné. Vzhledem k tomu, že záměrem analýzy nedostatků není 
definovat urgenci na základě velikostí ploch a vzhledem k tomu, že má určit oblasti s nejvyšším 
nebezpečím, hustota nákladů na havárii představuje vhodné kritérium. 

 

9.4. Ukazatele ke zlepšení bezpečnosti síti silničního provozu  

Za účelem vypracování vhodných opatření pro silniční úseky, které mají bezpečnostní potenciál nebo 
pro silniční sítě v obytných zónách, by měla být pro zkoumaný úsek nebo silniční síť provedena 
komplexní analýza struktury nehod. Průměrná struktura nákladů na nehody pro různé typy silničních 
sítí je uvedena v tabulce. 

Níže uvedenou tabulku jsem vložila pro představu a přehled o rozmístění nákladů na dopravní nehody 
v rámci různých typů komunikací, různých druhů nehod, z hlediska uživatelů silnic a jiné.  

 
Procento celkových nákladů na 

nehodu [%] 

 
Dálnice 

Silnice v 
extravilánu 

Silnice v intravilánu a 
v zastavěných oblastech 

K propojení          Obytné zóny                                                  

Typ nehody*     

Nehoda při řízení 38 46 19 15 

Nehoda při sjetí z vozovky 0 6 14 11 

Nehoda mezi vozidly opačného 
směru jízdy 

1 14 22 24 

Nehoda na křížení 1 2 18 18 

Nehoda s parkujícími vozidly 1 0 2 4 

Nehoda ve podélném směru jízdy 43 23 17 11 

Druh nehody*     

Kolize s dalším     

- vozidlem, které začíná, zastaví 
nebo stojí v klidu 

4 1 5 7 

- vozidlem, které jede vpředu nebo 
čeká 

30 6 9 5 

- vozidlem, které jede laterálně ve 
stejném vozidle s protijedoucím 
vozidlem 

8 2 3 2 

- protijedoucím vozidlem 2 27 10 7 

- vozidlem, které mění svůj směr 1 17 30 31 

Kolize s pěšími 2 4 21 24 

Kolize s překážkou na vozovce 2 1 0 0 

Vozidlo odjíždějící z vozovky 
doprava 

26 21 8 6 

Vozidlo odjíždějící z vozovky doleva 16 17 6 4 

Kategorie uživatelů silnic     

Řidiči automobilů 89 88 83 75 

Řidiči motocyklů 5 15 17 17 

Řidiči nákladních vozidel 34 13 13 10 

Cyklisté 0 6 16 28 

Pěší 2 4 22 26 
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Charakteristiky**     

Křižovatky 0 9 22 22 

T křižovatka 6 14 24 22 

Vjezd/výjezd na účelovou 
komunikaci 

0 2 8 9 

Stoupání 8 7 5 4 

Klesání 10 11 6 7 

Směrový oblouk 17 38 15 9 

Znak**     

Železniční přejezd 0 1 1 2 

Přechod pro chodce 0 0 2 2 

Signalizovaný přechod pro chodce 0 0 5 4 

Zastávka veřejné dopravy 0 1 2 3 

Pracovní zóna 6 0 1 1 

Dopravně zklidněná oblast 0 0 0 1 

Kolize s překážkou     

Strom 7 23 6 4 
Tabulka 22 – Průměrná struktura nákladů na nehody při úrazech osob a vážné dopravní nehody pouze pro sítě dálnice a 

silnic v extravilánu, jakož i pro silnice v intravilánu. [13] 

* Z hlediska dopravního inženýrství pouze relevantní vlastnosti. 
** V částech několikanásobné počítání nehod 

 

Zhodnocení: 

Hodnotím kladně uvedenou tabulku, která vyjadřuje průměrnou strukturu nákladů na dopravní 
nehody na různých typů silničních sítí a dle různých charakteristik dopravních nehod. Slouží k lepší 
orientaci a využívá se u úseků, které mají bezpečnostní potenciál a jsou určeny ke změnám vedoucím 
k snížení dopravních nehod. Ať už jsou určeny k rekonstrukci daného úseku či jiným bezpečnostním 
opatřením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

POROVNÁNÍ UKAZATELŮ Z HLEDISKA VÝHOD A NEVÝHOD 
 

Typ ukazatele Výhody Nevýhody 

 
 
 
 
 
 
 

Míra nehod AR 

 
Z relativního hlediska je velmi 
dobrá vypovídací schopnost 

Operuje s absolutními počty 
osobních dopravních nehod 

Neobsahuje závažnost nehod 
 

 
Zohledňuje délku úseku 

Neobsahuje typ nehod 
 

Nezohledňuje věk účastníků 
nehod 

 
 

Zohledňuje sledované období 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

Nevstupuje do výpočtu 
skutečnost, jestli se jedná o 
extravilán nebo intravilán 

 

 
 
 
 
 
 

Úrokové náklady ACR 

Velmi efektivní v případě 
reálného finančního 

ohodnocení 

Závislost na reálném 
ohodnocení následků nehod 

 

Progresivní a nejlepší 
vypovídací schopnost 

Závislost na zpřístupnění 
výsledků z ekon. ohodnocení 

Zohledňuje délku úseku Nerozlišuje extravilán a 
intravilán 

 

 
Zohledňuje sledované období 

Nezohledňuje věk účastníků 
 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hustota nehod AD 
Hustota nákladů ACD 

Je přínosný pro určitý vybraný 
úsek 

Neobsahuje závažnost nehod 
 

Z relativního hlediska je vhodný 
pro posuzování na zvoleném 

silničním tahu 

 
Nezohledňuje věk účastníků 

 

 
Zohledňuje délku komunikace 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

 
Zohledňuje sledované období 

 
 

Nerozlišuje extravilán a 
intravilán 

 

Lze porovnávat relativní 
bezpečnost mezi několika 

vybranými úseky 
Závislost na správnosti nákladů 

 

 
 
 

Je posuzován pro každý úsek Závislost na správnosti 
průměrných nákladů na 

nehodu 
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Výpočet nákladů na nehody 
ACa 

 
Vypočten každý rok 

 

V případě, že nelze posoudit dle 
počtů nehod s poškozením, se 

ukazatel odhaduje 

Zohledňuje míru poškození na 
zdraví 

Nezohledňuje věk účastníků 

Zahrnuje všechny nehodové 
kategorie 

 
 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

Zohledňuje délku úseku 

Rozlišuje komunikace dle 
intenzity 

 
 
 
 
 

Potenciál bezpečnosti SAPO 

Zohledňuje úroveň závažnosti 
nehody 

Nezohledňuje věk účastníků 

Do výpočtu vstupuje parametr 
délka úseku 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

Zohledněné konstrukční 
parametry úseku 

 
Posuzování s normovou 

hodnotou 
Je přínosný pro určitý vybraný 

úsek 

 
Zohlednění různých objemů 
dopravy na dílčí úseky ADT 

V zásadě velmi přesné 
zhodnocení 

 
Pokud údaje o nehodách 
v určitých úsecích chybí 

Posuzování v dílčích úsecích je 
více podrobné 

 
 
 
 

Analýza křižovatek 

Velmi přínosné pro posouzení 
křižovatkových úseků 

 
Nezohledňuje věk účastníků 

Podrobné výsledky 
 

 
Nezohledňuje pohlaví účastníků 

a jiná specifika 
 

Je správné věnovat pozornosti i 
křižovatkovým úsekům 

 
Tabulka 23 - Porovnání ukazatelů z hlediska výhod a nevýhod 
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10. Způsoby vyhodnocování nehodovosti ve Slovinsku 

V následující kapitole jsem informace a údaje čerpala z „SMERNICA ZA RAZVRŠČANJE  CESTNEGA 
OMREŽJA GLEDE NA VARNOST (NSM), 2012“ [14]. 

10.1. Základy klasifikace silničních sítí  
10.1.1. Klasifikace a správa silniční sítě 

Směrnice 2008/96/ES o zlepšení bezpečnosti silniční infrastruktury zdůrazňuje význam relevantních 
údajů, postupů, analýz, na jejichž základě je silniční síť klasifikována z hlediska bezpečnosti 
v minimálním tříletém intervalu. Na základě této kvalifikace je stanoveno pořadí sekcí, které mají být 
upřednostněny a rehabilitovány. „Řízení bezpečnosti sítě“ nebo hodnocení a správa silniční sítě z 
hlediska bezpečnosti je proto velmi důležitým krokem a postup, kterým jsou definovány „slabé“ body 
nebo úseky silniční sítě, které vyžadují prioritní nápravu. 

Základem analýzy jsou údaje o silniční síti, dopravním zatížení a dopravních nehodách, ke kterým došlo 
a pro které existují záznamy v oficiálních databázích. Výsledkem by měla být klasifikace silnic nebo 
úseků podle úrovně dopravních nehod. Současně by měl být potenciál úspor nákladů z dopravních 
nehod posuzován ve vztahu ke srovnatelným částem nebo ve vztahu k na nezbytné investice do silniční 
infrastruktury. 

Pokyny „Řízení bezpečnosti sítí“ jsou založeny na příručce IRF-Road Safety Manual, metodice 
Evropského programu pro hodnocení silnic (EuroRAP) a na mnohaletých zkušenostech s projekty 
zpracování dat, analýzy dat a analýzy bezpečnosti provozu. Metodika EuroRAP je založena na srovnání 
ukazatelů bezpečnosti provozu, zejména nehodovosti, a zároveň umožňuje srovnání výsledků mezi 
zeměmi. 

Tento pokyn je určen pro každého, kdo se přímo nebo nepřímo podílí na bezpečnosti silničního provozu 
a pro svou práci vyžaduje informace o stavu silniční sítě. 

 

10.2. Vstupní údaje 
10.2.1. Silniční síť 

Kategorizovaná síť státních silnic je stanovena nařízením vlády o kategorizaci státních silnic (Úřední 
věstník RS, 33/98 v platném znění). 

Informace o silniční síti jsou k dispozici: 

• v textové a tabulkové formě vyhlášky a se seznamem státních silnic v Úředním věstníku 
Slovinské republiky: 

o Nařízení o kategorizaci národních silnic 
o Vyhláška, kterou se mění vyhláška o kategorizaci státních silnic 

• Údajích o silniční bance  
o Tabulka "veřejné silnice"  
o Tabulka "veřejné segmenty silničního provozu"  

• V digitální ose formátu státních silnic 

BCP ukazuje platnost jednotlivých záznamů prostřednictvím časového záznamu, takže je možné 
stanovit platný stav národní silniční sítě ve vybraný den nebo na určité časové období. Verze digitální 
osy národních silnic se vydává, když se změní kategorizace státních silnic. 

V závislosti na typu úseku státní silnice se při analýze zohlední normální úseky ("O"), základní úseky 
dálnic a rychlostních silnic ("A") a rovnoběžné úseky dálnic a rychlostních silnic ("V") nebo silnice s 
rozdělenými směrovými vozovkami. 

Přílohy („P“) klasifikované jako samostatné oddíly jsou analyzovány samostatně. Na strategické úrovni 
je lze také přidat k základním částem analýzy. 
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Místa odpočinku jsou vyňata z analýzy („D“). 

 
10.2.2. Dopravní zatížení 

Počty provozu na národních silnicích provádí Ředitelství silnic Slovinské republiky. 

Informace jsou veřejně dostupné nebo přístupné dvěma způsoby: 

• Automatické počítání počítadel (k dispozici na jaře běžného roku) (v automatických umístěních 
počítadel); 

• Dopravní zatížení (pro všechny úseky národních silnic, včetně výchozích počitadel, u nichž se 
sčítání neprovádí pravidelně - přístupné od srpna do září běžného roku). 

Dopravní zatížení je uvedeno pro úseky státních silnic nebo pro úseky státních silnic, ve formě PLDP a 
podle jednotlivých kategorií vozidel. 

U úseků dálnic a rychlostních úseků nebo jiných úseků se samostatnými jízdními pruhy, u nichž jsou 
data o zatížení provozu nebo data PLDP společně kombinována pro oba směry, je PLDP v základním a 
paralelním úseku děleno 1/2: 1/2. 

Výpočet hustoty na úseku státní silnice: 

𝑃𝐷𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘 = 𝑃𝐿𝐷𝑃 × 365 × 𝑑 

kde 

PDodsek   dopravní činnost na úseku státní silnice (vozidla-km) = hustota, 
PLDP  průměrný roční denní provoz (vozidla / den) = intenzita, 
d  délka úseku v kilometrech. 
 

Výpočet hustoty na úseku státní silnice z údajů v dopravním segmentu 

 

𝑃𝐷𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘 = ∑ 𝑃𝐷𝑖 = ∑ 𝑃𝐿𝐷𝑃𝑖 × 365 × 𝑑𝑖  

kde 

PDi  dopravní činnost v úseku dopravní sekce státní silnice (vozidlo-km) = hustota, 
PLDPi  průměrný roční denní provoz (vozidla / den) v úseku provozu = intenzita, 
di  délka dopravního úseku v kilometrech. 
 

 

𝑑𝑖 =
𝑆𝑇𝐴𝐶_𝐾𝑂𝑁𝑖 − 𝑆𝑇𝐴𝐶_𝑍𝐴𝐶𝑖

1000
 

kde 
 

STAC_ZACi  výchozí úsek dopravní části (m) 
STAC_KONi  konečná úsek dopravní části (m) 

Pro tříleté období analýzy se celková doprava vypočte na úseku: 

 
𝑃𝐷𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘,3 𝑙𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝐷𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘,𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥−2 + 𝑃𝐷𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘,𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥−1 + 𝑃𝐷𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘,𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥 

kde 
 
letox-2  první rok analyzovaného období, 
letox-1  druhý rok analyzovaného období, 
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letox  třetí, poslední rok analyzovaného období. 
 
 
Zhodnocení: 
Při analýza dopravní činnosti nebo hustoty provozu považuji za velkou výhodu rozdělení výpočtu na 
dvě části. První část se týká výpočtu v určitém úseku a druhá část je orientovaná na délku dopravního 
segmentu, kde se zohledňují délky dopravních úseků. Jako další pozitivum hodnotím výpočet pro tříleté 
období analýzy, které může ukázat obecnější a rozsáhlejší analýzu daného období. 
 

10.2.3. Dopravní nehody 
 
Oficiální databáze dopravní nehody je policejní databáze, v níž jsou vedeny údaje o všech dopravních 
nehodách, pro které existuje policejní záznam. Patří sem nehody na státních silnicích, městských 
silnicích a všech ostatních oblastech, kde se uskutečňuje doprava (silnice nezařazené do kategorií, lesní 
cesty, soukromé silnice, veřejné prostory). 
 
Geolokace policií se provádí následujícími způsoby: 

• úsek a pozemní linka státní silnice, 

• číslo obce, ulice a domu, 

• osada a číslo domu. 
 
Data jsou uchovávaná ve dvou relačně propojených tabulkách: 

• nehody 

• účastníci 
 
Klíč připojení představuje kód nehody (SIFRA). 
 
Analýza považuje nehodu za jednorázovou událost bez ohledu na počet účastníků. Zároveň je nehoda 
klasifikována podle zranění nejzávažněji zraněného účastníka. 
 
U havárií, u nichž je kategorie zapsána v policejním záznamu jako „N – v sídlišti s pouličním systémem“ 
nebo „V – v sídle bez pouličního systému“ a jejich umístění je spravováno prostřednictvím kódu 
sídla/ulice/čísla domu a je třeba zkontrolovat, zda k havárii došlo na státní silnici. Takové nehody úseku 
se připisují stanici státní silnice. 
 
K nehodám zaznamenanými jako „L“ došlo na městských silnicích a nepodléhají rozboru na úrovni 
Státní silnice. 
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10.3. Analýza 

Období analýzy 

Analýza se provádí po dobu tří let od 1.1 prvního roku do 31.12. poslední rok tříletého období. 

Silniční síť 

Analýza se provádí na úrovni úseku státní silnice. Analýza je prováděna po dobu tří let na úsecích 
státních silnic, které se během tohoto období nezměnily, nebo změny délky a průběhu úseku jsou 
zanedbatelné. Takové změny úseků jsou obvykle výsledkem rekonstrukcí, korekcí silnice nebo úseku, 
korekcí vertikálního a / nebo horizontálního průběhu silnice v mezích existujícího kurzu. 

Významnou změnou úseku je nový průběh delšího úseku, zrušení části silnice a výstavba nové silnice 
(často spojená s výstavbou dálničního systému) v průběhu stávající silnice. Tyto oddíly jsou z analýzy 
vyloučeny nebo analyzovány na kratší období. Není možné srovnávat s výsledky předchozích analýz 
pro tyto oddíly. 

Úseky dálnic a rychlostních úseků a další úseky, které mají oddělené jízdní pruhy, s jejich základním a 
paralelním číslem úseku, jsou analyzovány samostatně pro základní a paralelní úseky samostatně. 

V případě potřeby může být jako základ vybrána kratší část (pododdíl) v následujících případech: 

• výrazné změny v zatížení provozu (části provozu), 

• křižovatky s jinou cestou nebo úsekem, 

• výrazné změny v konfiguraci terénu, podél které se úsek vede. 

Velmi krátké úseky (do cca 2 000 m) lze kombinovat se sousedními, delšími úseky, pokud je dopravní 
zatížení konstantní. 

 
10.3.1. Ukazatele bezpečnosti provozu 

 

Stav bezpečnosti silničního provozu na silnicích je hodnocen třemi ukazateli, z nichž každý vyjadřuje 
výsledky analýz svým vlastním způsobem. 

 
10.3.1.1. Počet nehod 

• počet dopravních nehod na úseku silnice 
 

𝑁 = 𝐵 + 𝐿 + 𝐻 + 𝑆 
kde 
 
B  počet nehod bez zranění, 
L  počet drobných zranění, 
H  počet vážných úrazů, 
S  počet smrtelných nehod. 
 

• počet dopravních nehod zahrnujících mrtvé nebo vážně zraněné účastníky silničního provozu 
 

𝑁𝐻𝑆 = 𝐻 + 𝑆 
kde 
 
H  počet nehod s vážnými úrazy, 
S  počet smrtelných nehod. 
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• vážený počet dopravních nehod v úseku 
 

𝑁𝑈 = 𝑈1 × 𝐵 + 𝑈2 × 𝐿 + 𝑈3 × 𝐻 + 𝑈4 × 𝑆 
kde 
 
B  počet nehod bez zranění, 
L  počet drobných zranění, 
H  počet vážných úrazů, 
S  počet smrtelných nehod, 
U1  ukazatel pro počet nehod bez zranění, 
U2  ukazatel pro počet menších zranění, 
U3  ukazatel pro počet vážných úrazů, 
U4  ukazatel pro počet smrtelných nehod. 
 

Běžné ukazatelé jsou: 

 
U1  1 
U2  3 
U3  3 
U4  5 
 

Je však možné zvolit jinou hodnotu vážení. 

 

Zhodnocení: 

První způsob analyzování stavu bezpečnosti na pozemních komunikacích je podle mého názoru 
přínosný. Lze vyhodnotit celkový počet nehod, ve kterém se zohledňuje úroveň nehody. Za hlavní 
nevýhodu považuji to, že ve výpočtu nejsou zohledněny parametry jako jsou věk účastníků, pohlaví a 
jiná specifika. Podle mého názoru je důležité zahrnovat do výpočtů specifičtější charakteristiky 
účastníků provozu (řidičů), protože je všeobecně známo, že nejvíce dopravních nehod jsou způsobeny 
řidiči do 25 let a poté nad 65 let a tyto údaje nejsou nikde zohledněny. Vzorce, ze kterých nyní 
vycházíme, jsou velice obecné. Totéž platí pro další individuální specifika a to pohlaví jedinců a jiné. 

 
10.3.1.2. Hustota nehod 

 

Hustota nehod ukazuje prostorové rozložení dopravních nehod na úseku silnice v jednotkách 
[nehody/km]: 

      

𝐺 =
𝑁

𝑑
 

 
kde 
 
G  hustota nehod, 
N  počet nehod (N nebo NHS nebo NU), 
d  délka úseku v kilometrech. 
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Hustota nehod po dobu 3 let zohledňuje počet dopravních nehod za období tří let: 

 

𝐺3𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝑁3𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑑
 

 

Zhodnocení: 

Dalším způsobem vyhodnocení nehodovosti je pomocí hustoty nehod. Do vzorce vstupují parametry 
počet dopravních nehod a délka úseku. Ve srovnání s Českou republikou nemá ve výpočtu Slovinsko 
uvedené období. Ve výpočtu není proto, že se ve Slovinsku se provádí analýza pro dobu tří let. Je to 
účinnější srovnání za delší časové období, protože můžeme porovnat průběh dopravních nehod za delší 
časový úsek. Za hlavní nevýhody považuji to, že do vyhodnocení nevstupuje rozlišení extravilánu a 
intravilánu, dále pohlaví a věk účastníků. 

 
10.3.1.3. Míra nehod 

 

Míra nehod na úseku státní silnice po dobu jednoho roku udává počet nehod v souvislosti s dopravními 
pracemi prováděnými v úseku v jednotkách [nehody / vozidla-km]: 

 

𝑆𝑁 =
𝑁

𝑃𝐷
=

𝑁

𝑃𝐿𝐷𝑃 × 365 × 𝑑
 

kde 
 
PD  provoz na úseku, 
PLDP  průměrný denní provoz úseku, 
N  počet nehod (N nebo NHS nebo NU), 
D  délka úseku v kilometrech. 
 

Míra úrazovosti za období 3 let se počítá jako poměr počtu nehod během tří let k celkové dopravě 
během tří let: 

𝑆𝑁3𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝑁3𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑃𝐷3𝑙𝑒𝑡𝑎
=

𝑁𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥−2 + 𝑁𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥−1 + 𝑁𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥

𝑃𝐷𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥−2 + 𝑃𝐷𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥−1 + 𝑃𝐷𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥
 

 

Tříletá míra nehod je obvykle uvedena v miliardách kilometrů vozidel. 

 

Zhodnocení: 

Posledním způsobem vyhodnocení bezpečnosti na pozemních komunikacích je pomocí míry nehod. Je 
to velice důležitý parametr pro analýzu. Do výpočtu vstupují počty nehod, průměrný denní provoz 
úseku a délka úseku. Stejně jako v přechozím výpočtu do vzorce nevstupuje parametr „t“ – sledované 
období. Částečným řešením je výpočet míry nehod pro období tří let. Myslím si, že princip výpočtu by 
se dal aplikovat i na jiné období. 
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10.4. Porovnání výsledků 
 

Porovnání výsledků jednotlivých (po sobě jdoucích) tříletých období analýzy odhaluje nebo umožňuje 
sledování stavu bezpečnosti provozu, což ukazuje zlepšení nebo zhoršení stavu jednotlivých úseků z 
hlediska dopravních nehod a v závislosti na dopravním zatížení. 

Na úrovni úseků (která se během srovnávacích období nezměnila nebo se nezměnila) se porovnává 
nehodovost (SN) nebo jiné ukazatele bezpečnosti provozu. 

Porovnání výsledků se provádí jednou ročně nebo každé tři roky, vždy v průběhu tříletých období. 

Porovnání po jednom roce: 

 

𝑂𝐵𝐷𝑂𝐵Í(𝑟𝑜𝑘𝑥−2 − 𝑟𝑜𝑘𝑥−1 − 𝑟𝑜𝑘𝑥) 𝑣 𝑧á𝑣𝑖𝑠𝑙𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑎 𝑂𝐵𝐷𝑂𝐵Í (𝑟𝑜𝑘𝑥−3 − 𝑟𝑜𝑘𝑥−2 − 𝑟𝑜𝑘𝑥−1) 
 

Srovnání po třech letech: 

 

𝑂𝐵𝐷𝑂𝐵Í(𝑟𝑜𝑘𝑥−5 − 𝑟𝑜𝑘𝑥−4 − 𝑟𝑜𝑘𝑥−3) 𝑣 𝑧á𝑣𝑖𝑠𝑙𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑎 𝑂𝐵𝐷𝑂𝐵Í (𝑟𝑜𝑘𝑥−2 − 𝑟𝑜𝑘𝑥−1 − 𝑟𝑜𝑘𝑥) 
 

10.5. Poměr nehod mezi srovnatelnými segmenty 
 

Sekce stejných vlastností jsou seskupeny do libovolných skupin, obvykle podle: 

• kategorie silnice, 

• PLDP (průměrný denní provoz úseku) 

• kategorie a PLDP 
 

Segmenty PLDP lze rozdělit například na: 

• < 1.000, 

• 1.000 - 5.000, 

• 5.000 – 10.000, 

• 10.000 – 20.000, 

• > 20.000 
 

nebo jinak. 

Skupiny úseků podle kategorií silnic jsou rozděleny do [15]: 

• AC, (dálnice) 

• HC, (rychlostní silnice) 

• G1, (silnice I. třídy) 

• G2, (silnice II. třídy)    

• R1, (regionální silnice I. třídy) 

• R2, (regionální silnice II. třídy) 

• R3, (regionální silnice III. třídy) 

• RT (regionální silnice III. třídy nebo také turistické cesty) 

nebo jinak, nebo mohou být libovolně kombinovány. 
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Vypočítáme průměrnou nehodovost SN za tříleté období pro segment segmentů vydělením celkového 
počtu nehod na segmentech ve skupině celkovou dopravní prací provedenou na segmentech ve 
skupině. 

 

𝑆𝑁3 𝑙𝑒𝑡𝑎,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘𝑜𝑣 =
∑ 𝑁3 𝑙𝑒𝑡𝑎,𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘 𝑖

∑ 𝑃𝐷3 𝑙𝑒𝑡𝑎,𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘 𝑖
 

kde 
 
SN3 leta,skupina odsekov     úrazovost za 3 roky pro skupinu vybraných sekcí, 
i    počet sekcí ve skupině. 
 

Vypočítáme poměr nehod v jednotlivých oddílech (k) s průměrnou nehodovostí ve skupině. 

 

𝑅𝑘 =
𝑆𝑁3 𝑙𝑒𝑡𝑎,𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘 𝑘

𝑆𝑁3 𝑙𝑒𝑡𝑎,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑑𝑠𝑒𝑘𝑜𝑣
 

kde 
 
Rk    poměr míry nehod k-této části podle úrovně sekcí skupiny sekcí, 
SN3 leta,odsek k   nehodovost na úseku k po dobu tří let 
SN3 leta,skupina odsekov  nehodovost po dobu 3 let pro skupiny sekcí. 
 

Úseky, u nichž je hodnota poměru vyšší než 1, jsou nebezpečnější než průměr ve skupině segmentů a 
pomocí vhodných opatření se může snížit počet nehod v úseku. 

Zhodnocení: 

Porovnání výsledků analýzy nehodovosti v období tří let považuji za velice užitečnou jak z hlediska 
shrnutí nehod na určitém úseku, tak i poučení a vyvarování se problémům na úsecích. Porovnání 
umožňuje zanalyzovat nejnebezpečnější nehodové úseky a jejich části a poté navrhnout opatření. Za 
obrovskou výhodu považuji to, že lze porovnávat nehodovost a i jiné ukazatele bezpečnosti provozu. 
Mezi hlavní nevýhody považuji to, že vzorce nezohledňují pohlaví účastníků, věk a jiná specifika. Jak už 
jsem zmiňovala, bylo by velmi přínosné, kdyby byly do parametrů a vyhodnocování zapojeny i větší 
specifika účastníků provozu. Mohlo by to vést k možnému lepšímu bezpečnostnímu opatření. 

 

10.6. Potenciál snížení počtu nehod 
 

Odhad snížení počtu nehod na úseku v rámci skupiny úseků (podle tříd PLDP), kterému by se dalo 
zabránit zavedením opatření ke zlepšení bezpečnosti provozu na úseku a tím ke snížení rychlosti 
přibývajících nehod na úroveň průměru úseků ve skupině (podle tříd PLDP) se vyjadřují v počtu nehod 
na kilometr silnice, kterým bylo možné zabránit. 

 

𝑁𝑧,𝑘 = 𝐺𝑘

(𝑅𝑘 − 1)

𝑅𝑘
 

kde 
Nz,k  počet nebo potenciál snížení počtu nehod na kilometr v úseku k nehodovosti úseků, 
Gk  hustota nehod na úseku k, 
Rk  poměr nehodovosti na k-úseku k nehodovosti skupiny úseků. 
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Zhodnocení: 

Zohlednění koeficientu, který se snaží odhadnout snížení počtu nehod, hodnotím velice kladně a určitě 
má své opodstatnění. Výhodu vidím v tom, že by se dalo zabránit nebo alespoň snížit počet nehod na 
minimum. Naproti tomu je nevýhodné, že do vzorce vstupuje parametr počtu nehod, kterým bylo 
možno zabránit. Protože je to velice obecný pojem a měl by být hodnocen subjektivně a podrobně, což 
by v takovém počtu nebylo možné. 

 

10.7. Grafické zobrazení výsledků 

Výsledky analytických výpočtů ukazatelů bezpečnosti provozu, jako jsou: 

• hustota nehod 

• nehodovost 

relativní srovnání jako 

• úroveň nehod podle jednotlivých sekcí podle srovnatelných úseků skupiny 

• potenciál pro snížení počtu nehod na kilometr na úsek podle srovnatelných úseků skupiny 

je také možné efektivně zobrazit graficky. 

Na základě metodiky EuroRAP: výsledky jsou obvykle rozděleny do 5 tříd, zobrazených v různých 
barvách: 

Grafické znázornění hustoty nehod a nehodovosti: 

• zelená barva – nízká hustota nebo stupeň, 

• žlutá – nízká až střední hustota, 

• oranžová – střední hustota nebo stupeň, 

• červená – střední až vysoká hustota, 

• černá – vysoká hustota nebo stupeň. 

Pro účely analýzy mohou být také stanoveny různé hranice třídy, jako jsou třídy se stejným počtem 
sekcí, třídy se stejnou délkou sekcí,.. 

 
10.7.1. Korekční faktor pro srovnání mezi zeměmi 

Pro srovnání výsledků mezi evropskými zeměmi se faktor F vypočítá podle metodiky EuroRAP, která 
vyjadřuje místní charakteristiky, jako je styl jízdy, kolejová vozidla, způsob zaznamenávání údajů o 
nehodách a porovnání ukazatelů bezpečnosti provozu mezi zeměmi podle počtu nehod podle 
klasifikace nehod. 

Faktor počtu mrtvých nehod se počítá podle typu analýzy: 

• analýza všech nehod: 
 

𝐹𝑠 =
𝐵 + 𝐿 + 𝐻 + 𝑆

𝑆
 

nebo 

• analýza nehod s těžce zraněnými nebo mrtvými: 
                    

𝐹𝑠 =
𝐻 + 𝑆

𝑆
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Faktor počtu vážně zraněných nebo mrtvých nehod se počítá podle typu analýzy: 

• analýza všech nehod: 
     

𝐹𝐻𝑆 =
𝐵 + 𝐿 + 𝐻 + 𝑆

𝐻 + 𝑆
 

nebo 

• analýza nehod s těžce zraněnými nebo mrtvými: 

Pokud jsou analýzy prováděny podle metrologie EuroRAP a nikoliv pro srovnání mezi zeměmi, mohou 
být výsledky rovněž uvedeny ve třídách, aniž by se zohlednil korekční faktor pro srovnání mezi zeměmi. 

V tomto případě se změní výsledek nebo počet sekcí v každé třídě. Výsledky analýz by měly 
dokumentovat nebo vysvětlit, jak byly provedeny analýzy, jaké vstupní údaje, za jaké období, jak jsou 
výsledky rozděleny do tříd a jak jsou graficky prezentovány, s legendou. 

 
10.7.2. Grafická reprezentace hustoty nehod 

 

Hranice třídy podle metodiky EuroRAP pro hustotu nehod s přihlédnutím k faktoru FHS: (pro analýzu 
všech nehod nebo pouze nehod s těžce zraněnými nebo mrtvými): 

 

 
Třída 

Hranice třídy podle hodnot 
 

Hustota nehod: 

Hranice třídy podle hodnoty 
hustoty nehod pro 

porovnání mezi zeměmi: 

nízká hustota 0 - 1 0 – 1 x FHS 

nízká – střední hustota 1 - 2 1 x FHS – 2 x FHS 

střední hustota 2 – 3 2 x FHS – 3 x FHS 

střední – vysoká hodnota 3 - 4 3 × FHS – 4 × FHS 

vysoká hodnota > 4 > 4 × FHS 

Tabulka  - Hranice třídy pro hustotu nehod s přihlédnutím k faktoru FHS [14] 

 

Hranice třídy podle metodiky EuroRAP pro hustotu nehod s přihlédnutím k faktoru FS: (pro analýzu 
všech nehod nebo pouze nehod s těžce zraněnými nebo mrtvými): 

 

 
Třída 

Hranice třídy podle hodnot 
 

Hustota nehod: 

Hranice třídy podle hodnoty 
hustoty nehod pro 

porovnání mezi zeměmi: 

nízká hustota 0 – 0.16 0 – 0.16 × FS 

nízká – střední hustota 0.16 – 0.32 0.16 × FS – 0.32 × FS 

střední hustota 0.32 – 0.48 0.32 × FS – 0.48 × FS 

střední – vysoká hodnota 0.48 – 0.64 0.48 × FS – 0.64 × FS 

vysoká hodnota > 64 > 0.64 × FS 

Tabulka  - Hranice třídy pro hustotu nehod s přihlédnutím k faktoru FS [14] 
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10.7.3. Grafická reprezentace úrovně nehod 
 

Hranice třídy podle metodiky EuroRAP, pro míru nehodovosti, s přihlédnutím k FHS faktoru: (pro analýzu 
všech nehod nebo pouze nehod s těžce zraněnými nebo mrtvými): 

 

 
Třída 

Hranice třídy podle hodnot 
 

Nehodovost: 

Hranice třídy podle 
hodnoty nehodovosti pro 
porovnání mezi zeměmi: 

nízká hustota 0 – 15 0 – 15 × FHS 

nízká – střední hustota 15 – 61.6 15 × FHS – 61.6 × FHS 

střední hustota 61.6 – 106 61.6 × FHS – 106 × FHS 

střední – vysoká 
hodnota 

106 – 180 106 × FHS – 180 × FHS 

vysoká hodnota > 180 > 180 x FHS 
Tabulka 24 - Hranice třídy pro míru nehodovosti, s přihlédnutím k FHS faktoru [14] 

Hranice třídy podle metodiky EuroRAP pro míru nehodovosti, s přihlédnutím k faktoru FS: (pro analýzu 
všech nehod nebo pouze nehod s těžce zraněnými nebo mrtvými): 

 

 
Třída 

Hranice třídy podle hodnot 
 

Nehodovost: 

Hranice třídy podle 
hodnoty nehodovosti pro 
porovnání mezi zeměmi: 

nízká hustota 0 – 2.4 0 – 2.4× FS 

nízká – střední hustota 2.4 – 9.7 2.4× FS – 9.7 × FS 

střední hustota 9.7 – 16.7 9.7 × FS – 16.7 × FS 

střední – vysoká 
hodnota 

16.7 – 28.4 16.7 × FS – 28.4× FS 

vysoká hodnota > 28.4 > 28.4 x FS 
Tabulka 25 - Hranice třídy pro míru nehodovosti, s přihlédnutím k faktoru FS [14] 

Grafické znázornění poměru nehodovosti mezi srovnatelnými oddíly ve skupině 

 

Mezní hodnoty podílu nehodovosti segmentu s ohledem na míru nehodovosti segmentu ve 
skupině 

0 – 0.49 

0.50 – 1.24 

1.25 – 1.74 

1.75 – 2 

> 2 
Tabulka 26 - Mezní hodnoty podílu nehodovosti segmentu s ohledem na míru nehodovosti segmentu ve skupině [14] 
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10.7.4. Grafické znázornění potenciálu pro snížení silničních nehod na kilometr 
 

Meze tříd potenciálu pro snížení nehod na kilometr 

0  

0 - 1 

1 - 5 

5 - 10 

> 10 
Tabulka 27 - Meze tříd potenciálu pro snížení nehod na km [14] 

 

Zhodnocení: 

Kladně hodnotím snahu o srovnání mezi evropskými zeměmi, které může být velkým přínosem pro 
udržení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Přináší poučení z chyb a následné bezpečnostní 
nápravy. Je důležité udržovat mezinárodní spolupráci s jinými zeměmi. Pozitiva srovnávání jsou 
v dosazování různých charakteristik, která podrobněji přibližují situaci v místě nehody. 

 

 

 
 

Obrázek 25 - Mapa rizik dle EuroRAP [16] 
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POROVNÁNÍ UKAZATELŮ Z HLEDISKA VÝHOD A NEVÝHOD 
 

Typ ukazatele Výhody Nevýhody 

 
 
 
 

Výpočet hustoty vozidel na 
úseku 

Z relativního hlediska je velmi 
dobrá vypovídací schopnost 

Nevstupuje do výpočtu 
skutečnost, jestli se jedná o 
extravilán nebo intravilán 

 

Zohledňuje délku úseku  
Vzorec na posouzení jen pro 

tříleté období 
 

Zohledňuje průměrný denní 
provoz úseku 

Rozlišuje dopravní segmenty 
 

 
 
 

Počty nehod 

Zohledňuje míru vážnosti úrazu 
 

Nezohledňuje věk účastníků 
 

 
Zjistíme celkový počet nehod 

 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

 
Použití ukazatelů dle vážnosti 

zranění 
 

Nevstupuje do výpočtu 
skutečnost, jestli se jedná o 
extravilán nebo intravilán 

 

 
 
 
 
 

Hustota nehod G 
 

 
Je přínosný pro určitý vybraný 

úsek 
 

Nezohledňuje sledované 
období 

Zohledňuje délku komunikace Nezohledňuje věk účastníků 
 

 
 

Lze zaměnit celkový počet 
nehod s počtem nehod, který 
zohledňuje závažnost nehody 

 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

 
Nevstupuje do výpočtu 

skutečnost, jestli se jedná o 
extravilán nebo intravilán 

 

 
 
 
 
 
 
 

Míra nehod SN 

Z relativního hlediska je velmi 
dobrá vypovídací schopnost 

 

Vzorec na posouzení jen pro 
tříleté období 

Lze zaměnit celkový počet 
nehod s počtem nehod, který 
zohledňuje závažnost nehody 

 

 
Nezohledňuje věk účastníků 

 

 
Zohledňuje délku komunikace 

 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

Do výpočtu vstupuje průměrný 
denní provoz úseku 

Nevstupuje do výpočtu 
skutečnost, jestli se jedná o 
extravilán nebo intravilán 
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Nezohledňuje sledované 
období 

 
 
 
 
 

Potenciál snížení počtu nehod 
Nz,k 

Zohlednění tříd dle průměrné 
denní intenzity 

 

Závislost na poměru 
nehodovosti 

Zavedení opatření ke zlepšení 
bezpečnosti provozu na úseku 

pozemních komunikací 
 

 
 
 
 

Chybí subjektivní řešení nehod Snížení rychlosti přibývajících 
nehod 

 

Do výpočtu vstupuje hustota 
nehod na úseku 

 

 
 
 

Korekční faktor pro srovnání 
mezi zeměmi 

Možnost porovnání 
s evropskými zeměmi 

 

 
 

Sjednocení – každá země má do 
určité míry jiné způsoby 

vyhodnocování nehodovosti 
 

Vstupují místní charakteristiky 
– styl jízdy, způsob 

zaznamenávání údajů o 
nehodách 

 
Tabulka 28 - Porovnání ukazatelů z hlediska výhod a nevýhod 
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11. Způsoby vyhodnocování nehodovosti na Islandu 

V následující kapitole jsem informace a údaje čerpala z „Umferðaröryggi vegakerfa - (infrastructure 
road safety), 2006“ [17]. 

V souvislosti s přípravou plánu dopravy a připravovaných nových pokynů Evropské unie pověřilo 
ministerstvo dopravy a inženýrství diskusí o bezpečnosti silničního provozu třemi způsoby; metodika, 
status na Islandu a návrhy na zlepšení. 

Příčiny dopravních nehod jsou často rozděleny do tří částí: řidič, vozidlo a silnice. Často se řeší poslední 
část komplexním způsobem. V mnoha ohledech se pozornost dosud soustředila více na dva faktory. 

Pokouší se ovlivnit řidiče pomocí řízení dopravy, zdokonalením jízdních pokynů, informací a 
propagandy. Kromě toho se vozidlo neustále vylepšuje přesným designem a bezpečnostním zařízením, 
např. automobilové pásy, abs, airbagy. 

Nehody mají většinou příčinu v řetězových událostech a ne jen v jedné hlavní příčině. Silniční normy 
nestačí, i když jsou bezpečné. Mělo by se pokračovat více do hloubky, pokud má být dosaženo úspěchu. 
Bylo by možné zvážit vytvoření islandského bezpečnostního standardu.  

Je důležité, aby bezpečnostní analýzy byly založeny na minulých, současných a budoucích datech, tj. 
historické zdroje nehod a historie nehod, přezkoumání situace a přezkum plánů a návrhů. 

11.1. Metodologie 

Bezpečnost silničního provozu (infrastruktura nebo infrastruktura bezpečnosti silničního provozu, 
inženýrství bezpečnosti silničního provozu) souvisí s příčinami dopravních nehod. 

Hlavním předpokladem metodiky je to, že lepší silniční systémy znamenají zvýšenou bezpečnost 
provozu. Je třeba poznamenat, že každý níže popsaný faktor může snížit počet nehod nebo nehod 
určitého typu na určitých místech o 2-5%. 

Nejedná se tedy o revoluci, ale lze očekávat, že kombinovaný efekt bude v průběhu času těžce vážit, 
možná 5-10% všech chyb. Je třeba mít na paměti, že v této zemi není vhodné soustředit se pouze na 
počet smrtelných nehod, stejně jako jiné národy. To dělá velikost vzorku. 

Metodika zvyšování bezpečnosti silničního provozu lze rozdělit do pěti sekcí: 

• místa opravy nehod,  

• hodnocení bezpečnosti provozu,  

• kontroly bezpečnosti provozu,  

• audity bezpečnosti provozu, 

• plány bezpečnosti provozu. 

 
a. „Analýza černé skvrny“ (vyšetřování nehod, studie omezování havárií, analýza černých 

míst, HARRS, silniční úseky s vysokou nehodovostí, HRSM, vysoce rizikové řízení lokalit, 
řízení bezpečnosti sítě). 

Toto je nejstarší metodologie a byla úspěšně používána. Konvenční metody jsou založeny na: 

• popsání situace, 

• zobrazení historie nehod, 

• identifikování problémů 
o v jednotlivých místech  
o silniční úseky 
o regiony 
o určitého druhu 

• navržení vylepšení, 
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• nutnost prozkoumání. 

 

Místa, která jsou považována za nebezpečná, se nazývají nebezpečná místa a v závislosti na 
homogenitě neštěstí, závažnosti a ceně,  jsou klasifikována jako černé skvrny. V některých zdrojích jsou 
stránky zabezpečení a nehody ve skutečnosti diskutovány jako jedna a stejná položka. Existuje několik 
metod pro výběr lokalit nehod, ale metody lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: 

o LUK2 – Hledají se shluky neobvyklých chyb, vysoké závažnosti nebo určitého typu. Základem 
metod souvisejících s mapou je správnost kódování v policejních zprávách. Někdy jsou 
vytvořeny parametry určité délky nebo dokonce kruh s určitým poloměrem, aby se zjistila 
nejvyšší hustota. Tyto metody fungují v poslední době, ale mapy a seznamy se používají 
nejlépe. 

o Seznamy, priority - podle čísla, hustoty nehody nebo frekvence. Také hmotnosti jsou někdy 
váženy cenou nebo vážením podle závažnosti, 
 

Hustota nehod (OHÞ) je 

       

𝑂𝐻Þ =
𝑂𝐻

𝐿 × 𝑇
 

kde 

OH   počet nehod 
L  délka [km] 
T  čas [roky] 

 

Zhodnocení: 

Ukazatel hustoty nehod je přínosný pro určitý vybraný úsek, na kterém nehody posuzujeme. Hlavní 
výhoda posuzování hustoty nehod na Islandu je taková, že ve výpočtu můžeme zaměnit počet nehod 
za počet nehod dle závažnosti nehod a také za náklady na nehody. Výpočet je univerzálnější a lze díky 
němu zjistit rozsáhlejší informace. Do výpočtu vstupuje také délka úseku a období. Hustota nehod i 
míra nehodovosti se posuzuje i pro křižovatky. 

 

Míra nehodovosti (OHT) je 

 

𝑂𝐻𝑇 =
𝑂𝐻 × 106

Á𝐷𝑈 × 𝐿 × 𝑇
 

kde 
OH   počet nehod 
L  délka [km] 
T  čas [roky] 
ÁDU  průměrný denní provoz [voz/24hod] 
 

Rovnice platí pro úseky silnic. V případě křižovatky délka klesá a ÁDU je obvykle kombinovaný provoz 
do křižovatky. SL (počet nehod) lze použít místo OH nebo dokonce VOS (závažnost nehod nebo náklady 
na nehody). 
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𝑉𝑂𝑆 = 𝑎 × (ú𝑚𝑟𝑡í 𝑎 𝑣áž𝑛é 𝑧𝑟𝑎𝑛ě𝑛í) + 𝑏 × (𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑙𝑒ℎčí 𝑧𝑟𝑎𝑛ě𝑛í) + 𝑐(š𝑘𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢) 

někdy fixní a, b a c jsou náklady společnosti dle závažnosti, ale někdy relativní s c = 1. Na Islandu se 
např. použije 1, 6, 76. 

Existuje řada metod pro upřednostnění seznamu míst podle bezpečnosti silničního provozu (ERF, 
2002), ale lze je shrnout pomocí následující rovnice: 

  

𝑅öð = a
𝑂𝐻

𝐿 × 𝑇
+ 𝑏

𝑆𝐿

𝐿 × 𝑇
+ 𝑐

𝑂𝐻 × 106

Á𝐷𝑈 × 365 × 𝐿 × 𝑇
+ 𝑑

𝑆𝐿 × 106

Á𝐷𝑈 × 365 × 𝐿 × 𝑇
 

 
a+b+c+d = 1,0. (VOS lze použít místo SL) 

 

Zhodnocení: 

Dalším parametrem, kterým na Islandu získávají informace o nehodovosti na pozemních komunikacích, 
je míra nehodovosti. Ve srovnání s Českou republikou je posuzování míry nehodovosti rozdílné v tom, 
že do výpočtu nevstupuje parametr reprezentující jeden rok. Ostatní parametry jsou totožné. Stejně 
jako ve výpočtu hustoty nehod i ve výpočtu míry nehodovosti lze za obecný počet nehod dosadit 
specifičtější parametry (dle závažnosti či nákladů). Nevýhodou je, že výpočet nezohledňuje věk 
účastníků, pohlaví a jiná specifika. Do výpočtu vstupuje i seznam míst podle bezpečnosti silničního 
provozu. 

 

11.2. Vyhodnocení bezpečnosti silničního provozu 
 

Posouzení bezpečnosti silničního provozu před výstavbou pozemní komunikace nebo rekonstrukcí. To 
se provádí v počáteční fázi a je podobné hodnocení dopadu projektu na životní prostředí. Posoudí se 
porovnání bezpečnostních možností a dopad na bezpečnost v silničním systému jako celek. Nestačí 
formulovat závěr slovy, ale musí být k dispozici numerické výsledky. 

 

11.3. Audit bezpečnosti silničního provozu 
 

Je nutné prověřit návrhová data v různých fázích návrhu - předběžným návrhem, návrhem projektu a 
před uvedením do provozu. Je vhodné začít správně. „Prevence je lepší než léčba“. Úvaha se má 
provést v mnoha fázích návrhu: 

 

• první pozorování (proveditelnost) 

• předběžný návrh 

• předběžný a pracovní návrh (detailně) 

• těsně před realizováním konstrukce 

• sledování (rok po realizaci, někdy i tři roky) 
 

Následná kontrola je velmi důležitým a podceňovaným problémem bezpečnosti silničního provozu.  
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11.4. Bezpečnostní inspekce na existujících komunikacích 
 

Pravidelné audity silničních systémů, kde se používají kontrolní seznamy k posouzení provádění většiny 
bezpečnostních aspektů, jako je například dodržování norem, silniční prostředí, značení, směrové 
vedení, silnice a kontinuita silničních systémů a návrhy. Informace se shromažďují v databázi, která se 
dále zpracovává, vytvářejí se seznamy a mapy a případně zveřejňují informace na webu. Příkladem 
takového harmonizovaného průzkumu je EuroRAP, což je evropské hodnocení bezpečnosti silničních 
cest. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu a informovat uživatele komunikací o jejich 
bezpečnosti. Pracuje se na něm dvěma způsoby, na jedné straně jsou připraveny mapy rizik založené 
na údajích o nehodách, na druhé straně jsou bezpečnostní audity prováděny řízením silnic. 

 

11.5. Dopravní plány 
 

jsou důležité pro stanovení obecných linií pro státy, obce a správci silnic. Některé věci by měly 
obsahovat: 

 

• diskuse systémů v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

• realizace a rozpočet 

• podporovat spolupráci mezi institucemi, stranami a nevládními organizacemi 
 

Prvky lze na jedné straně rozdělit na nenáročné jednoduché opravy (LIFE, nízké investice, pevná 
instalace, efektivní, LCM, nízkonákladová opatření) a na druhé straně nákladnější stavební projekty. 
Oba typy jsou nezbytné pro všechny způsoby zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Je na zvážení 
vzorová situace např. vybudování finančně náročné a nesprávně umístěné křižovatky s levnější 
variantou – instalací značek, které na toto místo upozorňují. V takovém případě se musí zhodnotit 
návratnost z hlediska bezpečnosti i z jiného hlediska. 

Porovnání předem a bez porovnání jsou velmi běžné metody úspěchu a přehodnocení. V takových 
případech je třeba porovnat srovnatelná místa. Pro srovnání se často používá následující výpočty: 

 

𝑂𝐻𝑇𝑘𝑟 = 𝑂𝐻𝑇𝑠 + 𝐾
𝑂𝐻

𝑀
+

1

2𝑀
 

 
OHTkr  nehodovost určitých silničních úseků 
OHTs  nehodovost podobných úseků silnic 
M  ÁDU * L (průměrný denní provoz [voz/24hod] * délka [km] 
K  koeficient = 1,645 pro 95% zabezpečení 
 

Je třeba mít na paměti, že údaje o bezpečnosti provozu mohou podléhat velkým nesrovnalostem. 
Někdy se používá následující jednoduché pravidlo tolerance: 

 

 𝑂𝐻 = ±2 × √𝑂𝐻 
 

Mapy nehod a obrázky nehod jsou důležité pro grafické znázornění bezpečnosti provozu. Níže uvádím 
příklad jedné z map, která se jmenuje Mapa Rady pro vyšetřování nehod a obsahuje podrobné 
informace o dopravních nehodách, ke kterým došlo na Islandu od 1. ledna 2007 do roku 2018. 
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Zhodnocení: 

Porovnání srovnatelných míst považuji za výhodné, pokud jsou si místa v zásadních parametrech 
podobná a srovnatelná. Jako nevýhodu považuji to, že určitě nelze využít v každém případě a záleží na 
subjektivním hodnocení podobných úseků. Do výpočtu vstupuje průměrná denní intenzita vozidel, 
délka úseku a počet nehod. Myslím, že je výhodné uvědomit si, že není posuzování bezpečnosti 
provozu vždy správně řešené a proto oceňuji pravidlo tolerance uvedené výše. 

 

 
POROVNÁNÍ UKAZATELŮ Z HLEDISKA VÝHOD A NEVÝHOD 

 

Typ ukazatele Výhody Nevýhody 

 
 
 
 

Hustota nehod 

 
Zohlednění počtu nehod, délky 

úseku a období 
 

 
 

Nezohledňuje věk účastníků 

Možná záměna počtu nehod na 
specifičtější parametry (dle 

závažnosti či nákladů)  

Univerzální výpočet  
Nezohledňuje pohlaví účastníků 

a jiná specifika 
 

Zohlednění křižovatkových 
úseků 

 
 

 
Míra nehodovosti 

 
Zohlednění počtu nehod a 

sledovaného období 
 

 
 
 

Nezohledňuje věk účastníků 

 
Zohledňuje průměrnou denní 

intenzitu, délku úseku 
 

Obrázek 26 - Mapa Rady pro vyšetřování dopravních nehod 2007 – 2018 [18] 
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Zohlednění křižovatkových 

úseků 
 

 
 
 
 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

 
Zohledňuje závažnost nehod i 

náklady na nehody 
 

 
Seznam míst podle bezpečnosti 

 

 
 
 

Nehodovost určitých silničních 
úseků dle srovnání 

Účinné, pokud mají místa 
srovnatelné parametry 

 

 
 

Subjektivní určení z hlediska 
podobnosti úseků 

 
 

Zohledňuje průměrnou denní 
intenzitu, délku úseku a počet 

nehod  

Pravidlo tolerance kvůli 
nesrovnalostem 

Tabulka 29 - Porovnání ukazatelů z hlediska výhod a nevýhod 
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12. Způsoby vyhodnocování nehodovosti v Polsku 

V následující kapitole jsem čerpala informace a údaje z „Klasyfikacja ryzyka dla wybranych rodzajów 
wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów w latach 
2015 – 2017 wraz przedstawieniem wyników na mapách, Część II, 2018“ [19]. 

Polsko provádí Národní program bezpečnosti silničního provozu, jehož hlavním cílem je snížit do roku 
2020 (ve srovnání s rokem 2010) o 50% počet smrtelných nehod a o 40% počet obětí vážných zranění 
na silnicích). Podle mého názoru jsou to téměř neuskutečnitelné nároky, ale mít vize a cíl je důležité.  
Prováděcí míra národního programu BRD prezentovaná na XII mezinárodní konference GAMBIT 2018 
[11] ukazuje, že i když existuje trend k systematickému snižování rizika smrtelných nehod, výsledky 
jsou nižší, než se očekávalo: 

• Míra snížení je nižší, než se očekávalo, NPBRD předpovídá snížení počtu úmrtí na 2000 v roce 
2020 a prognóza o 500 lidí více (pokles o 36% místo 50% oproti roku 2010). 

• Rychlost snižování počtu těžce zraněných obětí je velmi nízká, NPBRD předpovídá snížení 
počtu obětí vážných zranění v roce 2020 na 6 900, prognózy však ukazují na významnou 
odchylku od cíle. 

Je třeba poznamenat, že Evropská komise podniká řadu kroků, aby zahrnula do programů bezpečnosti 
silničního provozu v různých členských státech opatření zaměřená na snížení počtu obětí vážných 
zranění. Oznámené akce zahrnují: 

• Sběr údajů o závažných nehodách, 

• Doplnit stávající činnosti v oblasti předcházení nehodám zaměřením na nástroje a techniky, 
které by mohly snížit závažnost nevyhnutelných zranění (konstrukce vozidla i infrastruktura); 

• Snížit riziko následků závažných nehod zlepšením první pomoci a systému záchrany silnic 

• Provádění podrobných vyšetřování závažných dopravních nehod s cílem pochopit 
mechanismy, které za nimi stojí, neboť politiky a akce ke snížení počtu vážných zranění musí 
být podloženy vědeckými důkazy. 

 

12.1. Způsob posouzení rizik vážných dopravních nehod 

Identifikace nebezpečí zahrnuje: Výběr kategorií nebezpečnosti a výběr rizikových opatření pro 
analyzované nebezpečí. Analyzovaným rizikem je možnost vážných dopravních nehod. Vážná dopravní 
nehoda se považuje za nehodu, při níž dojde k smrtelným nebo vážným zraněním. 

Rizika spojená se silničními sítěmi v památkové oblasti jsou rozdělena do následujících čtyř kategorií: 

1. Celkem nehod 
2. Typ nehody, podle: 

a. Čelní srážky 
b. Boční srážky vozidel 
c. Sjetím z vozovky 

3. Okolnosti nehod, podle: 
a. Jízda nebezpečnou rychlostí 
b. Nehody v noci 

4. Rizikové skupiny účastníků provozu podle: 
a. Pěší 
b. Cyklista 
c. Motocyklisté a jezdci na mopedu 
d. Děti 
e. Osoby ve vysokém věku 
f. Mladí řidiči 
g. Osoby pod vlivem alkoholu 
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Bylo analyzováno celkem 13 druhů nebezpečí závažných dopravních nehod, které jsou podrobně 
popsány takto: 

- Nehody celkem: Do této skupiny byly zahrnuty všechny vážné dopravní nehody, které měly 
za následek úmrtí nebo zranění. 

- Čelní srážky: Do této skupiny byly zařazeny velké dopravní nehody s čelní srážkou. 
- Boční srážky: Do této skupiny byly zahrnuty velké dopravní nehody, při nichž došlo k bočnímu 

střetu vozidel. 
- Dopravní nehody: Závažné dopravní nehody jednotlivých vozidel, která sjela ze silnice a vjela 

do sloupů, stromu, silniční překážky (nehody, k nimž došlo mimo hlavní silniční pruh). 
- Nebezpečná rychlost – nehody zahrnuté do této skupiny způsobené nadměrnou nebo 

nevhodnou rychlostí silničního provozu. 
- Noční nehody, které zahrnovaly vážné noční nehody (vyjma prasat a kachen). 
- Chodci: Do této skupiny byly zahrnuty případy, kdy byli chodci oběťmi. 
- Cyklisté: Nehody cyklistů. 
- Motorkáři a mopedy byli zahrnuti do nehod řidičů motorek, čtyřkolek, mopedů. 
- Děti – do této skupiny patřily úrazy dětí (do 15 let). 
- Starší lidé – do této skupiny patří úrazy starších osob (ve věku 60 a více let). 
- Mladí řidiči – byly zahrnuty nehody řidičů motorových vozidel a jízdních kol. ve věku 15-24 

let. 

- K pachatelům nehod souvisejících s alkoholem patřily nehody řidičů nebo chodců pod vlivem 

alkoholu nebo jiných drog. 

Pro posouzení veřejného rizika závažných nehod na silniční síti byly přijaty dvě kategorie měření: 
Obecná a normalizovaná. 

Obecná opatření sociálního rizika na silniční síti regionu lze využít k: 

- Sledování pokroku směrem k hlavním celostátním, regionálním a místním programům BRD; 
- reagovat na to, že střední a regionální úroveň na negativní trendy v bezpečnosti silničního 

provozu v případě zvýšení počtu úmrtí a vážně zraněných při silničních nehodách na 
venkovských silnicích, 

- nasměrování potřebných finančních prostředků na silnice, na nichž existuje největší potenciál 
ke snížení počtu úmrtí a vážně zraněných. 

Jako obecné opatření sociálního rizika závažných nehod na silnicích regionu bylo přijato: 

• Hustota závažných havárií GPWkp (počet vážných nehod / 3 roky / km). 

• Hustota normalizované nehody stojí GKWkp. (Normalizované náklady na nehodu / 3 roky / km): 

Hustota vážných nehod na silnicích regionu se vypočítává podle vzorce: 

 

𝐺𝑃𝑊𝑘,𝑗
𝑝 =

𝐿𝑃𝑊𝑘,𝑗
𝑝

𝐿𝑗
 

 

𝐿𝑃𝑊𝑘,𝑗
𝑝 = ∑(𝐿𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑘)

𝑖+2

𝑖

 

kde: 

𝐺𝑃𝑊𝑘,𝑗
𝑝

 - Hustota závažných havárií u vybraného typu poruchy na vozovce regionu, během 

analyzovaného období (nehody / 100 000 mk / 3 roky), 
𝐿𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑘 p- Počet vážných nehod na silničním úseku regionu, pro zvolený typ nehod, v roce (nehody / 

rok), 
Lj – délka úseku [km]. 
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Zhodnocení: 

Ukazatel hustota vážných nehod se skládá z několika parametrů. Do výpočtu vstupuje součet vážných 
nehod, což jsou těžce zraněné osoby a usmrcené osoby v dopravních nehodách. Počet vážných 
dopravních nehod je v poměru s délkou úseku a sledovaném obdobím. Záporně hodnotím 
nespecifičnost parametru délky úseku. Není blíže určeno za jakých podmínek má být jaká délka nebo 
jak se formuluje délka u křižovatkových úseků. Také uvádí výpočet pouze pro mezikřižovatkové úseky, 
proto jsem ve svých výpočtech v křižovatce do praktické části použila vzorec bez parametru délky. 
Tento problém se obecně vyskytuje ve všech metodikách. Nikde není blíže specifikován a to je 
nevýhoda, protože ztrácí na přesnosti. 

Standardizovaná hustota nákladů na nehodu na silnici regionu se vypočítá podle vzorce: 

 

𝐺𝐾𝑊𝑘,𝑗
𝑝 =

𝐾𝑊𝑘,𝑗
𝑝

𝐿𝑗
 

 

𝐾𝑊𝑘,𝑗
𝑝  =  

∑ (𝐾𝑊𝑖,𝑗,𝑘)𝑖+2
𝑖

𝑊𝐾𝑁
 

 

𝐾𝑊𝑘
𝑤 = 𝐿𝑊𝑘

𝑤 ∗ 𝐽𝐾𝑊 +  𝐿𝑆𝐿𝑅𝑘
𝑤 ∗ 𝐽𝐾𝑆𝐿𝑅 +  𝐿𝐶𝑅𝑘

𝑤 ∗ 𝐽𝐾𝐶𝑅 +  𝐿𝑍𝑘
𝑤 ∗ 𝐽𝐾𝑍 

 
kde 

𝐺𝐾𝑊𝑘,𝑗
𝑝

 - hustota nákladů na nehody pro vybraný typ nebezpečí k na j. úseku státní silnice v 

analyzovaném období (mil. PLN / 3 roky / km), 

𝐾𝑊𝑘,𝑗
𝑝

 - celkové náklady na nehody na j-tém úseku státní silnice pro vybraný typ nebezpečí k, v 

analyzovaném období (v milionech PLN / 3 roky), 

𝐿𝑊𝑘
𝑝

 - počet nehod na úseku j-té silnice na státní silnici pro vybraný typ nebezpečí k, v analyzovaném 

období (nehody / 3 roky), 

𝐿𝑆𝐿𝑅𝑘
𝑝

 - počet středně a lehce zraněných obětí havárií j-tého úseku státní silnice, pro vybraný typ 

hrozby k, v analyzovaném období (oběti / 3 roky), 

𝐿𝐶𝑅𝑘
𝑝

 - počet obětí vážně zraněných při nehodách j-tého úseku státní silnice, pro vybraný typ hrozeb 
k, v analyzovaném období (oběti / 3 roky), 

𝐿𝑍𝑘
𝑝

 - počet úmrtí při nehodách j-tého úseku státní silnice, pro vybraný typ hrozeb k, v analyzovaném 
období (oběti / 3 roky), 
𝐽𝐾𝑊𝑖 - jednotkové náklady na materiální ztráty při silničních nehodách za i-té období analýzy (v 
milionech PLN / nehoda), 
𝐽𝐾𝑆𝐿𝑅𝑖 - jednotkové náklady vážně zraněné oběti při silničních nehodách za i-té období analýzy (milion 
PLN / oběť), 
𝐽𝐾𝐶𝑅𝑖 - jednotkové náklady vážně zraněné oběti při dopravní nehodě po dobu i-té analýzy (milion PLN/ 
oběť), 
𝐽𝐾𝑍𝑖  - jednotkové náklady na smrtelnou nehodu při dopravní nehodě za i-té období analýzy (milion 
PLN / oběť). 
 

Zhodnocení: 

Hustota nákladů na nehody je dle polské metodiky uvedena pouze pro mezikřižovatkové úseky 
z důvodu parametru délky úseku ve jmenovateli. To považuji za nedostatečné pro srovnání. Dále do 
vzorce vstupují parametry počtu nehod dle závažnosti a jednotlivé vyčíslení nehod dle závažnosti 
nehody. Výpočet je na podobném principu jako v České republice nebo Německu a i jinde. Pro 
mezikřižovatkové úseky je to ukazatel velice přínosný a důležitý k lepšímu přehledu o dopravních 
nehodách. 
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Podle přijatého nařízení se opravný faktor WKi, který umožňuje převod běžných nákladů na standardní 
náklady vypočtené pro základní rok 2015, počítá podle vzorce: 

𝑊𝐾𝑖 =  
𝑆𝐾𝑊𝐴

𝑆𝐾𝑊𝐵
 

kde: 
𝑆𝐾𝑊𝐴 - průměrné náklady na nehodu v Polsku v polovině roku tříletého analytického období (v 
milionech PLN / nehoda), 
𝑆𝐾𝑊𝐵 - průměrné náklady na nehodu v Polsku v základním roce 2015 v (mil. PLN / nehoda). 

Náklady na nehody jsou součtem součinu počtu nehod a jednotkových nákladů na nehody, jakož i 
počtu jednotlivých typů obětí nehody a jednotkových nákladů těchto obětí. Jednotkové náklady na 
nehody a ztráty na životech silně závisí na úrovni hrubého domácího produktu a mění se v průběhu let. 
Jednotkové náklady na nehody JKW, oběti nehod: JKLR, JKCR a JKZ by měly být převzaty na základě 
údajů poskytnutých Národní radou pro bezpečnost silničního provozu (na základě nákladů na nehody 
stanovených Výzkumným ústavem silnic a mostů - IBDM) nebo na základě Modré knihy - silniční 
infrastruktura. Tabulka uvedena níže shrnuje jednotkové náklady na ztráty vzniklé při nehodách v 
letech 2015–2017. 

 
 
 

Rok 

Jednotková cena 

Nehody Lehce a středně 
zraněné oběti 

Vážně zraněné 
oběti 

Úmrtí 

JKSMi JKLSRi JKCRi JKZi 

(mil.PLN/nehoda) (mil. PLN/oběť) (mil. PLN/oběť) (mil. PLN/oběť) 

2015 0,020607 0,032231 2,344947 2,095316 

2016 0,021242 0,033224 2,417209 2,159885 

2017 0,021914 0,034275 2,493635 2,228175 
Tabulka 30 - Shrnutí odhadovaných jednotkových nákladů na materiální ztráty a oběti dopravních nehod v letech 2015 – 

2017 [19] 

Zhodnocení: 

V Polsku se je možné srovnání ekonomických nákladů za určité období v půlce toho období a přirovnat 
ho k ekonomickým nákladům, které jsou vypočtené za rok 2015. Tento způsob srovnání je určitě 
zajímavý z hlediska vývoje v jednotlivých letech. Umožňuje i předpověď vývoje dopravních nehod 
v dalších letech. 

 
12.1.1. Klasifikace státních silnic podle individuálního rizika 

Klasifikace úseků státních silnic z důvodu individuálního rizika byla posouzena pomocí dvou opatření: 

• Koncentrace vážných nehod 𝐾𝑃𝑊𝑘
𝑝

  

• Koncentrace nákladů na nehody 𝐾𝐾𝑊𝑘
𝑝

  

Koncentrace vážných nehod na silnicích se vypočítá na základě vzorce: 

 

𝐾𝑃𝑊𝑘,𝑗
𝑝 =  

𝐿𝑃𝑊𝑘,𝑗
𝑝

𝑃𝑃𝑗
 

 

𝐿𝑃𝑊𝑘,𝑗
𝑝 =  ∑(𝐿𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑘)

𝑖+2

𝑖
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𝑃𝑃𝑗 = (𝐴𝐴𝐷𝑇𝑖,𝑗 +  𝐴𝐴𝐷𝑇𝑖+1𝑗 + 𝐴𝐴𝐷𝑇𝑖+1,𝑗) ∗  𝐿𝑗 ∗ 365/10 ∧ 6 

kde: 

𝐾𝑃𝑊𝑘,𝑗
𝑝

 - koncentrace vážných havárií pro vybraný typ nebezpečí k na j-tém úseku státní silnice, v 

analyzovaném období (nehody / milion vozidel km), 

𝐿𝑃𝑊𝑘,𝑗
𝑝

 - počet vážných havárií v j-tém úseku státní silnice pro vybraný typ nebezpečí k, v analyzovaném 

období (nehody / 3 roky), 
𝐴𝐴𝐷𝑇𝑖,𝑗 - průměrný denní roční provoz v roce a na j-té části státní silnice (P / den), 

𝐿𝑗 - délka j-tého úseku [km]. 

 

Koncentrace nákladů na nehody na silnicích v extravilánu se počítá na základě vzorce: 

 

𝐾𝐾𝑊𝑘,𝑗
𝑝 =  

𝐾𝑊𝑘,𝑗
𝑝

𝑃𝑃𝑗
 

kde: 

𝐾𝐾𝑊𝑘,𝑗
𝑝

 - koncentrace nákladů na nehody pro vybraný typ nebezpečí k na j-tém úseku státní silnice v 

analyzovaném období (milion PLN / milion pojmutí km), 

𝐾𝑊𝑘,𝑗
𝑝

 - celkové náklady na nehody na j-tém úseku státní silnice pro vybraný druh nebezpečí k, v 

analyzovaném období (v milionech PLN / 3 roky). 

 

Zhodnocení: 

Ukazatel koncentrace vážných nehod na silnicích se vypočítá z celkového počtu vážných nehod (které 
zahrnují těžké nehody a smrtelné dopravní nehody) a ten je v poměru s intenzitou denního provozu, 
délkou úseku s parametrem symbolizující jeden rok. Opět hodnotím záporně nespecifikaci parametru 
„L“ a také to, že vzorec je pouze pro mezikřižovatkové úseky. Já jsem si zase pro srovnání pomohla tak, 
že jsem pro křižovatky délku vynechala. 

Dalším ukazatelem, který pojednává o dopravních nehodách, je koncentrace nákladů na nehody. Pro 
mezikřižovatkové úseky je velice důležitým ukazatelem pro získání přehledu o nákladech na dopravní 
nehody, ale jelikož je jen pro extravilán a křižovatky se nachází i v intravilánu, neměl by být asi pro ně 
použitý. Tím, že jsem si upravila vzorec pro křižovatky vynecháním délky úseku, jsem koncentraci 
nákladů vypočítala i pro křižovatky. 

 
12.1.2. Mezní hodnoty pro třídy rizika 

Hodnocení rizika zahrnuje klasifikaci rizika nebo seřazení objektů podle úrovně rizika. 

Klasifikace rizik je kontrola během procesu analýzy, do které třídy rizik patří riziko měřené nebo 
odhadované na testované konstrukci silnice (vyjádřeno kvantitativně nebo kvalitativně). Abychom lépe 
porozuměli a transparentně fungovali, je rozsah očekávaných (nebo empiricky získaných) hodnot 
přijatých rizikových opatření rozdělen do několika menších rozsahů nazývaných třídy nebo úrovně rizik. 
Přiřazení rizika vybrané třídě se nazývá klasifikace rizika. 

Bylo přijato pět tříd rizik pro stanovení úrovně sociálního rizika nebezpečí velkých havárií na státních 
silnicích: 
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Třída rizika Úroveň rizika Barvy v mapě 

A Velmi malé zelená 

B Malé žlutá 

C Střední oranžová 

D Velké červená 

E Velmi velké černá 
Tabulka 31 - Souhrn tříd rizika [19] 

Níže je pro názornější představu příklad mapy Polska, ve které jsou znázorněny úrovně rizika. 

 

Limity tříd rizik pro jednotlivá opatření byly ponechány na úrovních přijatých pro předchozí období 
analýzy (2011 - 2014). Tento přístup umožní srovnání jejich hodnot v letech 2012–2014 a 2015–2017. 
Seznam silnic je uveden v následujících tabulkách. 

 

12.1.3. Mezní hodnoty pro třídy rizika 

V souladu s přijatým předpokladem byl pro vybrané problémy a rizikové skupiny přijat limit pro každou 
úroveň rizika a opatření pro posouzení její úrovně. Rizika jsou společenské a individuální. Společenské 
riziko je z pohledu správce silniční sítě a zabývá se místy, která jsou nejvhodnější pro odstranění rizik. 
Naopak riziko individuální řeší účastníka jakožto jedince a zahrnuje místa, kde je riziko, že bude součástí 
dopravní nehody. Jejich seznam pro státní silnice je uveden v tabulkách. 

 

Obrázek 27 - Mapa obecného sociálního rizika v Polsku, čelní srážky vozidel, hustota závažných nehod 

na krajských silnicích v letech 2015 – 2017 [19] 
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Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společenské Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,040 0,080 0,010 0,030 

B Malé 0,120 0,300 0,040 0,080 

C Střední 0,200 0,500 0,060 0,140 

D Velké 0,350 0,800 0,100 0,230 

E Velmi velké >0,35 >0,8 >0,1 >0,23 
Tabulka 32 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy společenského a individuálního rizika pro státní silnice - celkem 

nehod [19] 

 
 

 
 
 

Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,000 

B Malé 0,070 0,040 0,015 0,010 

C Střední 0,100 0,120 0,020 0,030 

D Velké 0,150 0,250 0,030 0,070 

E Velmi velké >0,15 >0,25 >0,03 >0,07 
Tabulka 33 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy společenského a individuálního rizika pro státní silnice - čelní 

srážky [19] 

 
 

 
 
 

Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,060 0,025 0,015 0,008 

C Střední 0,100 0,100 0,025 0,025 

D Velké 0,200 0,250 0,040 0,060 

E Velmi velké >0,2 >0,25 >0,04 >0,06 
Tabulka 34 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy společenského a individuálního rizika pro státní silnice - boční 

srážky [19] 
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Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,060 0,025 0,012 0,010 

C Střední 0,080 0,100 0,025 0,035 

D Velké 0,140 0,250 0,050 0,075 

E Velmi velké >0,14 >0,25 >0,05 >0,075 
Tabulka 35 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy společenského a individuálního rizika pro státní silnice - sjetí 

z komunikace [19] 

 
 
 
 

Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,060 0,050 0,015 0,010 

C Střední 0,090 0,150 0,025 0,040 

D Velké 0,180 0,300 0,050 0,090 

E Velmi velké >0,18 >0,3 >0,05 >0,09 
Tabulka 36 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy společenského a individuálního rizika pro státní silnice - jízda 

nebezpečnou rychlostí [19] 

 
 
 
 

Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,070 0,070 0,020 0,015 

C Střední 0,120 0,200 0,035 0,050 

D Velké 0,180 0,400 0,050 0,100 

E Velmi velké >0,18 >0,4 >0,05 >0,1 
Tabulka 37 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy sociálního a individuálního rizika pro státní silnice - noční nehody 

[19] 
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Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,060 0,050 0,015 0,010 

C Střední 0,100 0,150 0,025 0,035 

D Velké 0,160 0,300 0,040 0,070 

E Velmi velké >0,16 >0,3 >0,04 >0,07 
Tabulka 38 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy sociálního a individuálního rizika pro státní silnice - nehody s 

oběťmi mezi chodci [19] 

 
 

 
 
 

Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,050 0,015 0,010 0,005 

C Střední 0,075 0,060 0,020 0,015 

D Velké 0,150 0,150 0,030 0,040 

E Velmi velké >0,15 >0,15 >0,03 >0,04 
Tabulka 39 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy sociálního rizika pro státní silnice - nehody s oběťmi u cyklistů [19] 

 
 

 
 
 

Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,050 0,020 0,015 0,005 

C Střední 0,080 0,070 0,020 0,020 

D Velké 0,120 0,150 0,035 0,050 

E Velmi velké >0,12 >0,15 >0,035 >0,05 
Tabulka 40 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy sociálního rizika pro státní silnice - nehody s oběťmi mezi 

motocyklisty a jezdci na mopedu [19] 
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Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,050 0,015 0,012 0,005 

C Střední 0,070 0,040 0,020 0,010 

D Velké 0,100 0,150 0,030 0,030 

E Velmi velké >0,1 >0,15 >0,03 >0,03 
Tabulka 41 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy sociálního a individuálního rizika pro státní silnice - nehody s 

oběťmi mezi dětmi [19] 

 
 

 
 
 

Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,060 0,050 0,015 0,010 

C Střední 0,100 0,120 0,025 0,040 

D Velké 0,160 0,250 0,045 0,080 

E Velmi velké >0,16 >0,25 >0,045 >0,08 
Tabulka 42 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy sociálního a individuálního rizika pro státní silnice - nehody s 

oběťmi mezi staršími osobami [19] 

 
 

 
 
 

Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Malé 0,060 0,010 0,015 0,005 

C Střední 0,100 0,150 0,025 0,050 

D Velké 0,150 0,300 0,040 0,100 

E Velmi velké >0,15 >0,3 >0,04 >0,1 
Tabulka 43 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy sociálního a individuálního rizika pro státní silnice - způsobení 

nehody mladým řidičem [19] 
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Třída rizika 

 
 
 
 
Úroveň rizika 

Riziko společné Riziko individuální 

Hustota 
závažných 

nehod 

Hustota 
nákladů na 

nehody 

Koncentrace 
vážných 
nehod 

Koncentrace 
nákladů na 

nehody 

GPW GKW KPW KKW 

[neh./km/3 
roky] 

[mil. 
PLN/km/3 

roky] 

[nehod/mil. 
km/rok] 

[mil. PLN/mil. 
km/rok] 

A Velmi malé 0,001 0,001 0,001 0,000 

B Malé 0,050 0,015 0,012 0,005 

C Střední 0,070 0,075 0,020 0,020 

D Velké 0,100 0,150 0,030 0,050 

E Velmi velké >0,1 >0,15 >0,03 >0,05 
Tabulka 44 - Seznam mezních hodnot pro jednotlivé třídy sociálního a individuálního rizika pro státní silnice - řidič, který 

způsobil nehodu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek [19] 

 
POROVNÁNÍ UKAZATELŮ Z HLEDISKA VÝHOD A NEVÝHOD 

 

Typ ukazatele Výhody Nevýhody 

 
 
 
 
 

Hustota vážných nehod GPW 

 
 

Vstupují do vzorce nehody dle 
závažnosti 

Počítá se pouze se závažnými 
nehodami 

Délka úseku není více 
specifikovaná 

Zohledňuje délku úseku Nezohledňuje věk účastníků 

Zohledňuje sledované období Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 
 
 
 
 
 
 

Hustota nákladů na nehodu 
GKW 

Velmi efektivní v případě 
reálného ekonomického 

ohodnocení 

Primárně není určen 
k porovnání křižovatkových 

úseků 

 
Díky dispozici ekonomického 
ohodnocení ztrát z následků 
dopravních nehod je velice 

objektivní 
 

Nerozlišuje  extravilán a 
intravilán 

Délka úseku není více 
specifikovaná 

 
Zohledňuje délku úseku 

 
Nezohledňuje věk účastníků 

 
Zohledňuje závažnost nehod 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 Vstupují do vzorce nehody dle 
závažnosti 

 
 

Nezohledňuje pohlaví účastníků 
a jiná specifika 

 

Zohledňuje délku úseku 
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Koncentrace vážných nehod 
KPW 

 

Přínosné pro orientaci 
potencionálního nebezpečí 

Délka úseku není více 
specifikovaná 

 

 
Možnost zobrazení do grafické 
podoby – např. rizikové mapy 

 

 
Nezohledňuje věk účastníků 

Zohledňuje denní intenzitu 
dopravy a sledované období 

 
Nezohledňuje pohlaví účastníků 

a jiná specifika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koncentrace nákladů na 
nehody KKW 

Velmi efektivní v případě 
reálného ekonomického 

ohodnocení 
 

 
Nezohledňuje pohlaví účastníků 

a jiná specifika 
 

Díky dispozici ekonomického 
ohodnocení ztrát z následků 
dopravních nehod je velice 

objektivní 
 

 
 

Nezohledňuje věk účastníků 
 
 

Zohledňuje závažnost nehod 
 

 
 

Délka úseku není více 
specifikovaná 

 

Zohledňuje délku úseku 
 

Zohledňuje intenzitu denního 
provozu 

 
 

Primárně není k porovnání 
křižovatkových úseků 

 

Zohledňuje sledované období 
 

Tabulka 45 - Porovnání ukazatelů z hlediska výhod a nevýhod 
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13. Aplikace teoretických poznatků na konkrétní úseky v ČR – 
mezikřižovatkové úseky 

Po průzkumu a zpracování cizojazyčných metodik jednotlivých států jsem si vybrala pět 
mezikřižovatkových úseků v České republice. Úseky jsem pojmenovala pracovními názvy dle barev pro 
lepší orientaci. Všechny úseky a se nachází v Jihomoravském kraji. Úseky jsem vybírala dle počtu nehod 
a dle dostupnosti dojezdu na vybraná místa (okolí Brna a Znojma). Mezikřižovatkové úseky se nachází 
většinou na okraji Brna nebo mimo Brno a v oblasti města Znojma. Jejich délka se pohybuje kolem 
jednoho kilometru. Vybírala jsem různé třídy silnic a s různými intenzitami. Chtěla jsem dosáhnout 
různorodých výsledků. Období, které jsem posuzovala je od 01.11.2014 – 01.11.2019. 

13.1. Charakteristika mezikřižovatkových úseků  
13.1.1. Červený úsek – Komunikace č. 380 

Řešený úsek je na silnici II. třídy mezi Tuřany a Telnicí. V první třetině úseku na komunikaci ústí účelová 
komunikace z obou stran. Vybraný úsek nemá směrový oblouk, tudíž nachází se v přímé. Celková délka 
řešeného úseku je 0,9 km. Úsek se nachází v komunikaci, která je hlavní spojovací trasou mezi Tuřany 
a Újezdem u Brna. 

Tímto úsekem projíždí několik autobusových linek, které mají v blízkosti zastávky pro každý směr. Na 
zastávce směrem od Újezdu u Brna do Tuřan zastavují autobusy č. 40, 73 a v nočních hodinách také 
N95. Zastávka není umístěna v zálivu, ale je součástí pruhu. Zastávka umístěná směrem do Sokolnic je 
umístěna v zálivu a pojena na chodník, což je z hlediska bezpečnosti chodců určitě výhodnější a zde 
zastavují autobusové linky č. 40, 109, 73 a v nočních hodinách i N95. 

INTENZITA DORPAVY  TV O M SV 

Všechny dny 1 935 9 692 69 11 696 

Pracovní dny (Po-Pá) 2 401 10 519 64 12 984 

Volné dny (mimo svátky) 771 7 625 81 8 477 
Tabulka 46 - Denní intenzita dopravy [21] 

Sčítání dopravy 2016 

Obrázek 28 - Situace širších vztahů - červený úsek [20] 
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Fotografie z místa řešeného úseku 

 

Obrázek 30 - Fotka řešeného úseku (směr Sokolnice) 

Obrázek 29 - Foto řešeného úseku (směr Tuřany) 
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Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 15 

Počet nehod s následky na zdraví 8 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 2 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 3 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 12 
Tabulka 47 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

 
 

  

Obrázek 31 - Nehodovost řešeného úseku [22] 
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13.1.2. Zelený úsek – Komunikace č. 3842 

Řešený úsek je na silnici III. třídy mezi Kohoutovicemi a Žebětínem. Na úsek se napojuje několik 
účelových komunikací z obou stran. Nachází se v zalesněném území, sousedící s oborou Holedná. 
Vybraný úsek má několik směrových oblouků s menším poloměrem. Z toho důvodu by se měly 
projíždět se sníženou rychlostí. Celková délka řešeného úseku je 0,9 km. Úsek se nachází v komunikaci, 
která je spojovací trasou mezi Kohoutovicemi a Žebětínem. 

Tímto úsekem projíždí dvě autobusové linky, které mají v blízkosti úseku zastávky pro každý směr. Na 
zastávkách zastavují autobusové linky č. 50 a 52. Zastávka na straně Kohoutovic je umístěna v zálivu a 
na straně Žebětína je součástí jízdního pruhu.  

 
INTENZITA 
DORPAVY 

TV O M SV 

Všechny dny 601 5195 16 5 812 

Pracovní dny 
(Po-Pá) 

734 5489 15 6238 

Volné dny (mimo 
svátky) 

267 4459 19 4745 

Tabulka 48 - Denní intenzita dopravy [21] 

Sčítání dopravy 2016 

 

 

  

Obrázek 32 - Situace širších vztahů - zelený úsek [20] 
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Fotografie z místa řešeného úseku 

 

  

Obrázek 33 - Foto řešeného úseku (směr Žebětín) 

Obrázek 34 - Foto řešeného úseku (směr Kohoutovice) 
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Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 19 

Počet nehod s následky na zdraví 9 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 12 
Tabulka 49 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

 

 

  

Obrázek 35 - Nehodovost v daném místě [22] 
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13.1.3. Modrý úsek – Komunikace č. 38 

 

Řešený úsek je na silnici I. třídy mezi Chvalovicemi a Hatěmi. V polovině úseku se nachází připojení 
účelové komunikace z obou stran. Vybraný úsek nemá směrový oblouk, tudíž nachází se v přímé. 
Celková délka řešeného úseku je 1,0 km. Úsek se nachází v komunikaci, která je hlavní spojovací trasou 
Chvalovice – Hatě (osada součástí obce Chvalovice, která leží na hranicích s Rakouskem). 

Tímto úsekem projíždí autobusová linka, které má v blízkosti úseku zastávky pro každý směr. Zastávka 
směrem na Hatě se nachází v obci Chvalovice a je umístěná v zálivu a tudíž nenarušuje plynulost 
dopravy v jízdním pruhu. Zastávka na Hatích je umístěna mimo komunikaci č. 38. 

 

INTENZITA 
DORPAVY 

TV O M SV 

Všechny dny 2 885 6 104 16 9 005 

Pracovní dny 
(Po-Pá) 

3 645 6342 15 10 002 

Volné dny (mimo 
svátky) 

995 5 512 19 6 526 

Tabulka 50 - Denní intenzity dopravy [21] 

Sčítání dopravy 2016 

 

 

  

Obrázek 36 - Situace širších vztahů - modrý úsek [20] 



126 

 

Fotografie z místa řešeného úseku 
 

  

Obrázek 37 - Foto řešeného úseku (směr Chvalovice) 
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Obrázek 38 - Foto řešeného úseku (směr Hatě) 
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Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 8 

Počet nehod s následky na zdraví 5 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 3 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 5 
Obrázek 40 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

 

  

Obrázek 39 - Nehodovost v řešeném úseku [22] 
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13.1.4. Růžový úsek – Komunikace č. 53 

Řešený úsek je na silnici I. Třídy, která je hlavní tepnou mezi městem Znojmem a Brnem . V průběhu 
úseku na komunikaci ústí účelová komunikace z obou stran. Vybraný úsek nemá směrový oblouk, tudíž 
nachází se v přímé. Celková délka řešeného úseku je 1,0 km. Úsek se nachází v komunikaci, která je 
hlavní spojovací trasou mezi Znojmem a Brnem. 

Tímto úsekem projíždí dvě autobusové linky, které mají zastávku směrem do Brna ve městě Znojmě a 
v opačném směru ji má vzdálenou cca 6 km.  Na zastávkách zastavují autobusové linky č. 108, která 
obsluhuje trasu Znojmo – Brno a autobusová linka č. 836, která jede pouze z Hodonic do Lechovic. 
Hodonice a Lechovice jsou menší obce v blízkosti komunikace. 

 
INTENZITA 
DOPRAVY 

TV O M SV 

Všechny dny 1 702 6 292 60 8 054 

Pracovní dny 
(Po-Pá) 

2 180 6 719 56 8 955 

Volné dny (mimo 
svátky) 

510 5 223 70 5 803 

Tabulka 51 - Denní intenzita dopravy [21] 

Sčítání dopravy 2016 

 

  

Obrázek 41 - Situace širších vztahů - růžový úsek [20] 
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Fotografie z místa řešeného úseku  

  

Obrázek 42 - Foto řešeného úseku (směr Brno) 

Obrázek 43 - Foto řešeného úseku (směr Znojmo) 
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Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 8 

Počet nehod s následky na zdraví 6 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 5 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 3 
Tabulka 52 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

 

 

  

Obrázek 44 - Nehodovost řešeného úseku [22] 
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13.1.5. Černý úsek – Komunikace č. 408 

 

Řešený úsek je na silnici II. Třídy, která je hlavní komunikací mezi městem Znojmem a Citonicemi. 
V průběhu úseku na komunikaci ústí účelová komunikace z obou stran. Vybraný úsek má směrový 
oblouk, tudíž se nenachází v přímé. Celková délka řešeného úseku je 1,0 km. Řešený úsek je na trase 
s nejmenší intenzitou z porovnávaných úseků. 

Tímto úsekem projíždí autobusová linka, která má zastávku v obci Citonice a ve městě Znojmě. Na 
zastávkách zastavuje autobusová linka č. 816, která obsluhuje trasu Znojmo – Vratěnín.  

Komunikace je zatížená hlavně v letních měsících, protože je to jediná trasa ze Znojma, která vede 
směrem k chatařským oblastem – Vranov nad Dyjí a Bítov. 

 
INTENZITA 
DOPRAVY 

TV O M SV 

Všechny dny 490 3 903 44 4 437 

Pracovní dny (Po-
Pá) 

605 3 820 41 4 466 

Volné dny (mimo 
svátky) 

201 4 111 51 4 363 

Tabulka 53 - Denní intenzita dopravy [21] 

Sčítání dopravy 2016 

Obrázek 45 - Situace širších vztahů - černý úsek [20] 



133 

 

Fotografie z místa řešeného úseku 

Obrázek 47 - Foto řešeného úseku (směr Znojmo) 

Obrázek 46 - Foto řešeného úseku (směr Citonice) 
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Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 5 

Počet nehod s následky na zdraví 3 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 1 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 4 
Tabulka 54 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

  

Obrázek 48 - Nehodovost v řešeném úseku [22] 
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13.2. Výsledné hodnoty ukazatelů dle metodik jednotlivých států – 
mezikřižovatkové úseky 

13.2.1. Ukazatel relativní nehodovosti R – mezikřižovatkové úseky 

 
 

II/380 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(smrt. a 

vážných nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(vážený počet) 

ČR 0,781 0,416 - - 

Německo 0,781 0,416 - - 

Slovinsko 3,90408E-06 - 5,20544E-07 8,58897E-06 

Island 284,998 - - - 

Polsko 0,104 - - - 
Tabulka 55 - Ukazatel relativní nehodovosti R komunikace II/380 - mezikřižovatkové úseky 

 
 

III/3842 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(smrt. a 

vážných nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(vážený počet) 

ČR 1,990 0,943 - - 

Německo 1,990 0,943 - - 

Slovinsko 9,95159E-06 - 5,23768E-07  1,93794E-05 

Island 726,466 - - - 

Polsko 0,105 - - - 
Tabulka 56 - Ukazatel relativní nehodovosti R komunikace III/3842 - mezikřižovatkové úseky 

 
 

I/38 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(smrt. a 

vážných nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(vážený počet) 

ČR 0,487 0,304 - - 

Německo 0,487 0,304 - - 

Slovinsko 2,43396E-06 - 6,0849E-07 5,47641E-06 

Island 177,679 - - - 

Polsko 0,122 - - - 
Tabulka 57 - Ukazatel relativní nehodovosti R komunikace I/38 - mezikřižovatkové úseky 

 
 
 

I/53 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(smrt. a 

vážných nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(vážený počet) 

ČR 0,544 0,408 - - 

Německo 0,544 0,408 - - 

Slovinsko 2,72136E-06 - 1,36068E-06 7,48373E-06 

Island 198,659 - - - 

Polsko 0,272 - - - 
Tabulka 58 - Ukazatel relativní nehodovosti R komunikace I/53 - mezikřižovatkové úseky 
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II/408 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(smrt. a 

vážných nehod) 

Ukazatel 
relativní 

nehodovosti 
(vážený počet) 

ČR 0,617 0,370 - - 

Německo 0,617 0,370 - - 

Slovinsko 3,08736E-06 - 1,23495E-06 8,02714E-06 

Island 225,378 - - - 

Polsko 0,247 - - - 
Tabulka 59 - Ukazatel relativní nehodovosti R komunikace II/408 - mezikřižovatkové úseky 

Parametr ukazatel relativní nehodovosti se v ČR většinou pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,9. Jakmile 
hodnota překročí hodnotu 1,6 signalizuje zásadní nedostatek úseku silnice.  

Mezi úseky, které jsem porovnávala dle metodiky ČR, mi vyšla u komunikace III/3842 hodnota 1,990. 
Hodnota signalizuje zásadní nedostatek komunikace v oblasti bezpečnosti a prevenci vůči dopravním 
nehodám. Výsledek porovnání pro mě není až tak překvapivý, protože úsek má směrové oblouky 
s menšími poloměry a to může řidičům způsobovat problémy. Naopak jako nejméně nebezpečný úsek 
dle metodiky ČR mi vyšla komunikace I/38. Úsek není nijak komplikovaný, je v přímé a celkem 
přehledný. 

Když porovnám ukazatele dle jednotlivých zemí, tak stejné hodnoty jako mi vyšly podle metodiky ČR 
vychází v Německu, protože do vzorců vstupují stejné parametry. Jiný způsob výpočtu jsem 
zaznamenala u států Slovinsko, Island a Polsko. Slovinsko do výpočtu nezahrnuje sledované období 
(parametr „t“) a výsledek není vynásobený číslem 106. To je důvod, proč vychází tak malá hodnota. Co 
se týká metodiky dle Islandu, nevstupuje do výpočtu hodnota reprezentující rok (365). Ukazatel je tím 
pádem vyjádřen celkově za rok. V Polsku se posuzuje pouze míra nehod pro vážné zranění. Když to 
porovnám se Slovinskem, které také posuzuje míru nehod pro vážné zranění, vychází mi v obou největší 
hodnota pro úsek I/53. 

Další rozdíl mezi porovnávanými hodnotami je v tom, že v České republice a Německu porovnáváme 
celkové a osobní nehody a ve Slovinsku se počítá s celkovými nehodami, s vážnými + smrtelnými 
nehodami a s váženými počty nehod, kde jsou nehody dle závažnosti vynásobené koeficienty. V Polsku 
naopak posuzují koeficient pouze u nehod vážných. 

Na závěr jsem zanalyzovala, že i přes rozdílnost způsobu výpočtů, které jsem výše uvedla, vyšla dle 
metodik všech zemí kromě Polska nejvyšší hodnota ukazatele pro komunikaci III/3842 a nejnižší u 
komunikace I/38. Nejvyšší hodnota ukazatele dle polské metodiky vyšla pro komunikaci I/53 a nejnižší 
pro komunikaci II/380. 
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13.2.2. Ukazatel hustoty nehod H – mezikřižovatkové úseky  

 
 

II/380 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 

(smrt. a 
vážných nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(vážený počet) 

ČR 3,333 1,778 - - 

Německo 3,333 1,778 - - 

Slovinsko 16,667 - 2,222 36,667 

Island 3,333 - - - 

Polsko 3,333 - - - 
Tabulka 60 - Ukazatel hustoty nehod H pro komunikaci II/380 - mezikřižovatkové úseky 

 
 

III/3842 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 

(smrt. a 
vážných nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(vážený počet) 

ČR 4,222 2,000 - - 

Německo 4,222 2,000 - - 

Slovinsko 21,111 - 1,111 41,111 

Island 4,222 - - - 

Polsko 4,222 - - - 
Tabulka 61 - Ukazatel hustoty nehod H pro komunikaci III/3842 - mezikřižovatkové úseky 

 
 

I/38 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 

(smrt. a 
vážných nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(vážený počet) 

ČR 1,600 1,000 - - 

Německo 1,600 1,000 - - 

Slovinsko 8,000 - 2,000 18,000 

Island 1,600 - - - 

Polsko 0,400 - - - 
Tabulka 62 - Ukazatel hustoty nehod H pro komunikaci I/38 - mezikřižovatkové úseky 

 
 

I/53 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 

(smrt. a 
vážných nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(vážený počet) 

ČR 1,600 1,200 - - 

Německo 1,600 1,200 - - 

Slovinsko 8,000 - 4,000 22,000 

Island 1,600 - - - 

Polsko 1,600 - - - 
Tabulka 63 - Ukazatel hustoty nehod H pro komunikaci I/53 - mezikřižovatkové úseky 
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II/408 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(celk. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(osob. nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 

(smrt. a 
vážných nehod) 

Ukazatel 
hustoty nehod 
(vážený počet) 

ČR 1,000 0,600 - - 

Německo 1,000 0,600 - - 

Slovinsko 5,000 - 2,000 13,000 

Island 1,000 - - - 

Polsko 1,000 - - - 
Tabulka 64 - Ukazatel hustoty nehod H pro komunikaci II/408 - mezikřižovatkové úseky 

Při porovnání ukazatelů dle jednotlivých zemí s Českou republikou, tak stejné hodnoty vychází 
v Německu a na Islandu, protože do vzorců vstupují stejné parametry. I když se například v Německu 
se vypočítá hustota nehod jiným způsobem, výsledek vychází totožný. Jiný způsob výpočtu jsem 
zaznamenala u metodiky ve Slovinsku. Podle slovinské metodiky se do vzorce nezapočítává sledované 
období „t“ ve srovnání s ČR. Další zvláštnost je v Polsku, protože se hustota analyzuje pro vážné 
nehody. Dle mezních hodnot polské metodiky vychází úroveň rizika střední a velmi velká. 

Další rozdíl mezi porovnávanými hodnotami je v tom, že v České republice a Německu porovnáváme 
celkové a osobní nehody a ve Slovinsku porovnávají celkové nehody, nehody smrtelné + vážné a 
nehody vážené, kde se vynásobí nehody dle závažnosti koeficienty.  

Na závěr jsem zanalyzovala, že i přes rozdílnost způsobu výpočtů, vyšla nejvyšší hodnota ukazatele pro 
úsek III/3842 a nejnižší pro úsek II/408 ve výsledcích pro všechny státy kromě Polska. Vzhledem k tomu, 
že se v Polsku hustota počítá pouze z vážných nehod a ne z celkových. Výsledek se v ostatních státech 
odvíjí od počtu dopravních nehod. 
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13.2.3. Ukazatel relativních ztrát – mezikřižovatkový úsek 

 
 

II/380 

 
 

Ukazatel relativních 
ztrát 

 
Náklady na osobní 

nehody  
[mil/Kč] 

 
Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškožení 
[mil/Kč] 

ČR  3,500  64,489 67,239 

Německo 141,126 69,161 - 

Slovinsko - 125,996 - 

Island 3 704,970 109,574 111,241 

Polsko 650 789,040 74,093 75,013 
Tabulka 65 - Ukazatel relativních ztrát pro komunikaci II/380 - mezikřižovatkový úsek 

 
 

III/3842 

 
 

Ukazatel relativních 
ztrát 

 
Náklady na osobní 

nehody  
[mil/Kč] 

 
Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškožení 
[mil/Kč] 

ČR 2,411 19,089 23,018 

Německo 30,832 7,508 - 

Slovinsko - 18,741 - 

Island 5 123,499 90,237 92,618 

Polsko 588 585,854 32,393 33,707 
Tabulka 66 - Ukazatel relativních ztrát pro komunikaci III/3842 - mezikřižovatkový úsek 

 
 

I/38 

 
 

Ukazatel relativních 
ztrát 

 
Náklady na osobní 

nehody  
[mil/Kč] 

 
Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškožení 
[mil/Kč] 

ČR 1,239 19,178 20,357 

Německo 22,800 9,558 - 

Slovinsko - 20,565 - 

Island 3 842,310 51,564 52,279 

Polsko 469 632,548 45,914 46,308 
Tabulka 67 - Ukazatel relativních ztrát pro komunikaci I/38 - mezikřižovatkový úsek 

 
 

I/53 

 
 

Ukazatel relativních 
ztrát 

 
Náklady na osobní 

nehody  
[mil/Kč] 

 
Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškožení 
[mil/Kč] 

ČR 3,332 48,195 48,980 

Německo 118,877 44,574 - 

Slovinsko - 81,862 - 

Island 7 896,697 58,010 58,486 

Polsko 1 009 820,697 88,795 89,057 
Tabulka 68 - Ukazatel relativních ztrát pro komunikaci I/53 - mezikřižovatkový úsek 
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II/408 

 
 

Ukazatel relativních 
ztrát 

 
Náklady na osobní 

nehody  
[mil/Kč] 

 
Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškožení 
[mil/Kč] 

ČR 3,580 28,200 28,985 

Německo 158,952 32,834 - 

Slovinsko - 58,894 - 

Island 7 212,080 38,673 39,149 

Polsko 605 468,955 29,154 29,417 
Tabulka 69 - Ukazatel relativních ztrát pro komunikaci II/408 - mezikřižovatkový úsek 

Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2018 - ČR 

Usmrcená osoba 20,1098 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 5,1806 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 0,7273 mil/Kč 

Hmotné škody 0,3928 mil/Kč 
Tabulka 70 - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2018 – ČR [1] 

Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2017 - Německo 

Usmrcená osoba 29,3424 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 2,9671 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 0,1311 mil/Kč 

Hmotné škody - 
Tabulka 71 - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2017 – Německo [2] 

Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2018 - Slovinsko 

Usmrcená osoba 50,6838 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 5,8873 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 0,5806 mil/Kč 

Hmotné škody - 
Tabulka 72 - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2018 – Slovinsko [3] 

Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2013 - Island 

Usmrcená osoba 6,4455 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 6,4455 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 6,4455 mil/Kč 

Hmotné škody 0,2381 mil/Kč 
Tabulka 73 - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2013 – Island [4] 
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Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2015 - Polsko 

Usmrcená osoba 13,3692 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 14,9616 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 0,2058 mil/Kč 

Hmotné škody 0,1314 mil/Kč 
Tabulka 74 - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2015 – Polsko [5] 

Porovnávání ekonomických nákladů dle jednotlivých států bylo nejpestřejší, protože každý stát má 
vyčíslení dopravních nehod rozdílné. U států Česká republika, Německo, Slovinsko je nejvíce vyčíslené 
usmrcení při dopravní nehodě. Naopak v Polsku je usmrcení na druhém místě a před ním je těžce 
zraněná osoba. Island má ohodnocené zranění a usmrcení stejnou částkou.  

U některých států je nedohledatelné vyčíslení hmotné škody. To se týkalo především států Slovinsko a 
Německo. 

Celkově jsem byla překvapena z toho, že dle slovinských metodik je vyčíslené usmrcení osoby při 
dopravní nehodě téměř dvojnásobnou částkou ve srovnání s jiným zraněním. 

Po celkové analýze jsem zjistila, že dle české, německé, slovinské a islandské metodiky vychází nejvyšší 
náklady pro komunikaci II/380, akorát dle polské metodiky vychází nejvyšší osobní náklady pro 
komunikaci I/53. 
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13.2.4. Ukazatel hustoty ztrát He – mezikřižovatkové úseky 

 
II/380 

 
Ukazatel hustoty ztrát 

ČR  14,942 

Německo 602,473 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko 13,891 
Tabulka 75 - Ukazatel hustoty ztrát He pro komunikaci II/380 - mezikřižovatkové úseky 

 
III/3842 

 
Ukazatel hustoty ztrát 

ČR  5,115 

Německo 65,406 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko 6,242 
Tabulka 76 - Ukazatel hustoty ztrát He pro komunikaci III/3842 - mezikřižovatkové úseky 

 
I/38 

 
Ukazatel hustoty ztrát 

ČR  4,071 

Německo 74,939 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko 7,718 
Tabulka 77 - Ukazatel hustoty ztrát He pro komunikaci I/38 - mezikřižovatkové úseky 

 
I/53 

 
Ukazatel hustoty ztrát 

ČR  9,796 

Německo 349,465 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko 14,843 
Tabulka 78 - Ukazatel hustoty ztrát He pro komunikaci I/53 - mezikřižovatkové úseky 

 
II/408 

 
Ukazatel hustoty ztrát 

ČR  5,797 

Německo 257,424 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko 4,903 
Tabulka 79 - Ukazatel hustoty ztrát He pro komunikaci II/408 - mezikřižovatkové úseky 
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Ukazatel hustoty nákladů zobrazuje celkový počet ekonomických nákladů vzniklých při dopravních 
nehodách na určité délce úseku ve sledovaném období. Zjistila jsem, že z posuzovaných států, které 
nevyjadřují hustotu ekonomických ztrát, jsou Slovinsko a Island. Další tři státy Česká republika, 
Německo a Polsko mají v metodice uvedený způsob výpočtu.  

Po analýze jsem zjistila, že největší ukazatelé hustoty ztrát jsou u států Česká republika a Německo pro 
úsek II/380. Výsledek souvisí s tím, u kterého úseku jsou největší náklady na nehody. Podle polského 
vyhodnocení ukazatele hustoty ztrát vyšla největší hodnota pro úsek I/53. 
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13.2.5. Číslo závažnosti – mezikřižovatkové úseky 

 
II/380 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR  537 35,800 

Německo - - 

Slovinsko 33 - 

Island 195 - 

Polsko - - 
Tabulka 80 - Číslo závažnosti pro komunikaci II/380 - mezikřižovatkové úseky 

 
III/3842 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR  210 11,053 

Německo - - 

Slovinsko 37 - 

Island 134 - 

Polsko - - 
Tabulka 81 - Číslo závažnosti pro komunikaci III/3842 - mezikřižovatkové úseky 

 
I/38 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR  238 29,750 

Německo - - 

Slovinsko 18 - 

Island 173 - 

Polsko - - 
Tabulka 82 - Číslo závažnosti pro komunikaci I/38 - mezikřižovatkové úseky 

 
I/53 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR  497 62,125 

Německo - - 

Slovinsko 22 - 

Island 318 - 

Polsko - - 
Tabulka 83 - Číslo závažnosti pro komunikaci I/53 - mezikřižovatkové úseky 

 
II/408 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR  222 44,400 

Německo - - 

Slovinsko 13 - 

Island 160 - 

Polsko - - 
Tabulka 84 - Číslo závažnosti pro komunikaci II/408 - mezikřižovatkové úseky 



145 

 

Koeficient závažnosti Česká republika 

Usmrcení člověka 130 

Těžké zranění 70 

Lehké zranění 5 

Hmotná škoda 1 

Tabulka 85 - Koeficient závažnosti Česká republika [7] 

Koeficient závažnosti Slovinsko 

Usmrcení člověka 5 

Těžké zranění 3 

Lehké zranění 3 

Hmotná škoda 1 

Tabulka 86 - Koeficient závažnosti Slovinsko [14] 

Koeficient závažnosti Island 

Usmrcení člověka 76 

Těžké zranění 76 

Lehké zranění 6 

Hmotná škoda 1 

Tabulka 87 - Koeficient závažnosti Island [17] 

Dalším zajímavým ukazatelem, který jsem porovnávala, je číslo závažnost a jednotlivé koeficienty 
zranění. Německo a Polsko nic takového v metodice uvedené nemá, proto jsem je vynechala.  

Česká republika a Slovinsko jsou si svým způsobem podobní ve smyslu rozložení závažnosti u 
koeficientů. Princip je takový, že největší číslo je u usmrcení a poté se číslo dle závažnosti zmenšuje.  

Po celkové analýze jsem zjistila, že Česká republika jako jediná vyhodnocuje nejvyšším číslem 
závažnosti úsek II/380 , Slovinsko III/3842 a Island I/53. 
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14. Aplikace teoretických poznatků na konkrétní křižovatky v ČR 

Po průzkumu a zpracování cizojazyčných metodik jednotlivých států jsem si vybrala pět křižovatek 
v České republice. Křižovatky jsem pojmenovala pracovními názvy dle barev pro lepší orientaci. 
Všechny křižovatky se nachází v Jihomoravském kraji. Vybírala jsem je dle počtu nehod a dle 
dostupnosti dojezdu na vybraná místa (okolí Brna a Znojma). Křižovatky se nachází v extravilánu i 
intravilánu. Vybrala jsem si křižovatky neřízené i světelně řízené. Můj cíl je ověřit, že ukazatelé platí pro 
všechny typy křižovatek. Vybírala jsem křižovatky s různými intenzitami a počty nehod. Chtěla jsem 
dosáhnout různorodých výsledků. Období, které jsem posuzovala je od 01.11.2014 – 01.11.2019. 

14.1. Charakteristika křižovatek 
14.1.1. Oranžová křižovatka – I/53 x III/41317 x III/40834 

Tato průsečná křižovatka se nachází na frekventovaném hlavním tahu z města Znojma do Brna, 
konkrétně před Lechovicemi. Křižovatka je neřízená, umístěná v extravilánu. Jedná se o křížení 
komunikací I/53 x III/41317 x III/40834. Jak už jsem uvedla, tak křižovatka se nachází na velice 
frekventovaném místě, kterým projíždí mnoho aut denně. Auta zde projíždějí rychlostí 90 km/h, což je 
vysoká rychlost na průjezd křižovatkou. Vedlejší větve jsou omezeny svislou dopravní značkou „Stůj, 
dej přednost v jízdě!“, ale mnoho řidičů pokyn nedodržuje. Z obou stran křižovatky je zákaz předjíždění.  

Vysoká rychlost, nedodržování přednosti či předjíždění v zákazu způsobuje časté nehody. Křižovatka je 
umístěna na seznamu nebezpečných lokalit s častými dopravními nehodami. Jako prevenci proti 
možným nehodám bych doporučila minimálně umístění výstražných cedulí, které upozorňují na 
nehodový úsek. Mohlo by to zapůsobit na řidiče z psychologického hlediska. 

INTENZITA DORPAVY TV O M SV 

Všechny dny 1 702 6 292 60 8 054 

Pracovní dny (Po-Pá) 2 180 6 719 56 8 955 

Volné dny (mimo svátky) 510 5 223 70 5 803 
Tabulka 89 - Denní intenzita provozu [21] 

Sčítání dopravy 2 

 

Tabulka 88 - Situace širších vztahů - oranžová křižovatka [20] 
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Fotografie z místa řešeného úseku  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 49 - Foto řešené křižovatky 
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Tabulka 90 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 4 

Počet nehod s následky na zdraví 2 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 2 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 4 

Obrázek 50 - Nehodovost řešené křižovatky [22] 
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14.1.2. Žlutá křižovatka – II/384 x III/3846 

Tato styková křižovatka se nachází v intravilánu na frekventovaném hlavním tahu z části města Brna – 
Žabovřesky do další části města Brna – Bystrc. Jedná se o křížení komunikací II/384 x III/3846. 
Křižovatka je světelně řízená. Jak už jsem uvedla, tak křižovatka se nachází na velice frekventovaném 
místě, kterým projíždí mnoho aut denně. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod jsou plné 
nevěnování řízení nebo odbočování vlevo. Mezi hlavní příčiny dopravních nehod nepatří užití alkoholu 
nebo návykových látek.  

Křižovatka je dle mého názoru přehledná a jsou dodrženy rozhledové poměry. Matoucí nebo 
nebezpečné může být pro řidiče křížení s tramvají. Musí proto dodržovat větší opatrnost a pozornost. 

INTENZITA 
DORPAVY 

TV O M SV 

Všechny dny 1 824 18 376 260 20 460 

Pracovní dny 
(Po-Pá) 

2 235 19 417 242 21 894 

Volné dny (mimo 
svátky) 

798 15 773 304 16 875 

Tabulka 91 - Denní intenzita dopravy [21] 

Sčítání dopravy 2016 

 

 

Obrázek 51 - Situace širších vztahů - žlutá křižovatka [20] 
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Fotografie z místa řešeného úseku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 52 - Foto řešené křižovatky 
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Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 14 

Počet nehod s následky na zdraví 3 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 0 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 5 
Tabulka 92 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

Obrázek 53 - Nehodovost řešené křižovatky [22] 
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14.1.3. Hnědá křižovatka – III/3847 x III/3846 

Tato styková křižovatka se nachází v extravilánu na tahu z Kníniček do Jinačovic. Jedná se o křížení 
komunikací III/3847 x III/3846. Tato křižovatka, která je neřízená, patří mezi nejméně frekventované 
křižovatky z posuzovaných. Vybrala jsem ji proto, protože se mi zdá velice nepřehledná. Chybí 
vodorovné dopravní značení a působí na řidiče velice zmateně. To je jedna z hlavních příčin dopravních 
nehod v uvedené lokalitě – jízda po nesprávné straně či vjetí do protisměru. Dalším nebezpečím je 
srážka s lesní zvěří, avšak svislá dopravní značka je umístěna na viditelném místě. 

Jednoznačně bych doporučila rekonstrukci křižovatky a zpřehlednění jednotlivých odbočovacích 
pruhů. V současném stavu je dle mého názoru nedostačující. 

 
INTENZITA 
DORPAVY 

TV O M SV 

Všechny dny 465 5 410 9 5 884 

Pracovní dny 
(Po-Pá) 

575 5 871 8 6 454 

Volné dny (mimo 
svátky) 

188 4 256 11 4 455 

Tabulka 93 - Denní intenzita dopravy [21] 

Sčítání dopravy 2016 

Obrázek 54 - Situace širších vztahů - hnědá křižovatka [20] 
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Fotografie z místa řešeného úseku 

Obrázek 55 - Foto řešené křižovatky 

Obrázek 56 - Foto řešené křižovatky 



154 

 

 

 
Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 9 

Počet nehod s následky na zdraví 3 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 0 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2 
Tabulka 94 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

  

Obrázek 57 - Nehodovost řešené křižovatky [22] 
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14.1.4. Šedá křižovatka – II/425 x III/41617 

 

Tato průsečná křižovatka, umístěná v intravilánu, se nachází na hlavním tahu z Rajhradu do  Brna. 
Jedná se o křížení komunikací II/425 x III/41617. Křižovatka je neřízená a patří mezi více frekventované 
křižovatky z posuzovaných. Vybrala jsem ji proto, protože křižovatka je hodně frekventovaná a stalo se 
zde hodně dopravních nehod. Z vedlejších komunikací III. třídy je upravena přednost v jízdě pomocí 
svislé dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“. Nejčastější příčiny dopravních nehod jsou porušení 
přednosti v jízdě, nevěnování dostatečné pozornosti jízdě nebo srážka s chodcem na přechodu. 

Vzhledem k tomu, že se zde vyskytují čtyři přechody pro chodce, doporučila bych jeho zvýraznění. 
Zvýrazněním přechodů se zlepší bezpečnost pro přecházející, protože pro řidiče vozidla bude přechod 
pro chodce více nepřehlédnutelný. 

 
INTENZITA 
DORPAVY 

TV O M SV 

Všechny dny 1 022 7 234 73 8 329 

Pracovní dny 
(Po-Pá) 

1 266 7 851 68 9 185 

Volné dny (mimo 
svátky) 

413 5 691 85 6 189 

Tabulka 95 - Denní intenzita dopravy [21] 

Sčítání dopravy 2016 

 

 

 

 

Obrázek 58 - Situace širších vztahů - šedá křižovatka [20] 
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Fotografie z místa řešeného úseku  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 59 - Foto řešené křižovatky 
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Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 15 

Počet nehod s následky na zdraví 10 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 1 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 11 
Tabulka 96 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

Obrázek 60 - Nehodovost v řešené křižovatce [22] 
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14.1.5. Fialová křižovatka – I/42 x I/52 

 

Tato styková křižovatka se nachází v intravilánu na hlavním tahu z Modřic do  Brna. Jedná se o křížení 
komunikací I/42 x I/52. Křižovatka je světelně řízená a má největší průměrnou denní intenzitu provozu 
z posuzovaných křižovatek. Vzhledem k vysoké intenzitě se v dané lokalitě velmi často stávají dopravní 
nehody. Během posuzovaného období se nestala žádná nehoda s usmrcenými osobami. Většinou se 
jedná o dopravní nehody s lehce zraněnými osobami či hmotnými škodami. Nejčastější příčiny nehod 
jsou nevěnování dostatečné pozornosti při řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem a při 
přejíždění z jednoho pruhu do druhého. 

Z vlastní zkušenosti vím, že řidiči ve špičkových hodinách jsou velice netrpěliví a nepozorní, proto se 
stávají často zbytečné dopravní nehody. 

INTENZITA 
DORPAVY 

TV O M SV 

Všechny dny 3 732 33 895 274 37 901 

Pracovní dny 
(Po-Pá) 

4 710 36 198 255 41 163 

Volné dny (mimo 
svátky) 

1 286 28 138 321 29 745 

Tabulka 97 - Denní intenzita dopravy [21] 

Sčítání dopravy 2016 

 

 

 

Obrázek 61 - Situace širších vztahů - fialová křižovatka [20] 
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Fotografie z místa řešeného úseku  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 62 - Foto řešené křižovatky 
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Všeobecný přehled o nehodách 

Počet nehod celkem 28 

Počet nehod s následky na zdraví 9 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 0 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 11 

Tabulka 98 - Všeobecný přehled o nehodách [22] 

Obrázek 63 - Nehodovost v řešené křižovatce [22] 
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14.1. Výsledné hodnoty ukazatelů dle metodik jednotlivých států - křižovatky 
14.1.1. Ukazatel relativní nehodovosti R – křižovatky 

 
 

I/53 x III/41317 x III/40834 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (celk. 

nehod) 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (osob. 

nehod) 

 
Míra vážných 

nehod 

ČR 0,272 0,136 - 

Německo 0,272 0,136 - 

Slovinsko - - - 

Island 99,330 - - 

Polsko - - 0,068 
Tabulka 99 - Ukazatel relativní nehodovosti R pro křižovatku I/53 x III/41317 x III/40834 

 
 

II/384 x III/3846 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (celk. 

nehod) 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (osob. 

nehod) 

 
Míra vážných 

nehod 

ČR 0,375 0,080 - 

Německo 0,375 0,080 - 

Slovinsko - - - 

Island 136,852 - - 

Polsko - - nelze 
Tabulka 100 - Ukazatel relativní nehodovosti R pro křižovatku II/384 x III/3846 

 
 

III/3847 x III/3846 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (celk. 

nehod) 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (osob. 

nehod) 

 
Míra vážných 

nehod 

ČR 0,838 0,279 - 

Německo 0,838 0,279 - 

Slovinsko - - - 

Island 305,914 - - 

Polsko - - 0,093 
Tabulka 101 - Ukazatel relativní nehodovosti R pro křižovatku III/3847 x III/3846 

 
 

II/425 x III/41617 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (celk. 

nehod) 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (osob. 

nehod) 

 
Míra vážných 

nehod 

ČR 0,987 0,658 - 

Německo 0,987 0,658 - 

Slovinsko - - - 

Island 360,187 - - 

Polsko - - 0,066 
Tabulka 102 - Ukazatel relativní nehodovosti R pro křižovatku II/425 x III/41617 
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I/42 x I/52 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (celk. 

nehod) 

Ukazatel relativní 
nehodovosti (osob. 

nehod) 

 
Míra vážných 

nehod 

ČR 0,405 0,130 - 

Německo 0,405 0,130 - 

Slovinsko - - - 

Island 147,753 - - 

Polsko - - nelze 
Tabulka 103 - Ukazatel relativní nehodovosti R pro křižovatku I/42 x I/52 

 

Parametr ukazatel relativní nehodovosti se většinou pohybuje v ČR v rozmezí 0,1 – 0,9. Jakmile 
hodnota překročí hodnotu 1,6 signalizuje zásadní nedostatek úseku silnice.  

Když porovnám ukazatele dle jednotlivých zemí s Českou republikou, tak stejné hodnoty vychází 
v Německu, protože do vzorců vstupují stejné parametry. Jelikož jsem nenašla v polské metodice 
vzorec pro křižovatky, tak jsem ho pro srovnání upravila tím způsobem, že jsem stejně jako v ČR 
vypustila délku „L“. V Polsku je ještě odlišnost, že posuzují ukazatel pro vážné nehody. Jiný způsob 
výpočtu jsem zaznamenala u metodiky na Islandu. Stejně jako v předchozím případě u 
mezikřižovatkových úseků do vzorce nevstupuje parametr reprezentující rok („365“). Pro Slovinsko 
jsem našla pouze vzorec pro mezikřižovatkové úseky, protože se ve jmenovateli počítá s hustotou 
provozu a tam se vyskytuje parametr „L“. 

Další rozdíl mezi porovnávanými hodnotami je v tom, že v České republice a Německu porovnáváme 
celkové nehody a osobní. 

Křižovatka I/53 x III/41317 x III/40834 je umístěna v extravilánu a je neřízená, křižovatka II/384 x 
III/3846 je umístěna v intravilánu a je světelně řízená, III/3847 x III/3846 je umístěna v extravilánu a je 
neřízená, křižovatka II/425 x III/41617 je umístěna v intravilánu a je světelně neřízená a poslední 
křižovatka I/42 x I/52 je v intravilánu a světelně řízená. Křižovatky jsem vybírala účelně různých typů, 
abych docílila ověření, že ukazatelé platí pro všechny zmíněné typy. 

Největší ukazatel relativní nehodovosti dle metodik jednotlivých států vychází u křižovatky II/425 x 
III/41617 a nejmenší ukazatel dle všech metodik vychází pro křižovatku I/53 x III/41317 x III/40834. 
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14.1.2. Ukazatel hustoty nehod – křižovatky 

 
 

I/53 x III/41317 x III/40834 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (celk. nehod) 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (osob. nehod) 

ČR - - 

Německo 0,800 0,400 

Slovinsko - - 

Island 0,800 - 

Polsko - - 
Tabulka 104 - Ukazatel hustoty nehod pro křižovatku I/53 x III/41317 x III/40834 

 
 

II/384 x III/3846 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (celk. nehod) 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (osob. nehod) 

ČR - - 

Německo 2,800 0,600 

Slovinsko - - 

Island 2,800 - 

Polsko - - 
Tabulka 105 - Ukazatel hustoty nehod pro křižovatku II/384 x III/3846 

 
 

III/3847 x III/3846 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (celk. nehod) 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (osob. nehod) 

ČR - - 

Německo 1,800 0,600 

Slovinsko - - 

Island 1,800 - 

Polsko - - 
Tabulka 106 - Ukazatel hustoty nehod pro křižovatku III/3847 x III/3846 

 
 

II/425 x III/41617 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (celk. nehod) 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (osob. nehod) 

ČR - - 

Německo 3,000 2,000 

Slovinsko - - 

Island 3,000 - 

Polsko - - 
Tabulka 107 - Ukazatel hustoty nehod pro křižovatku II/425 x III/41617 
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I/42 x I/52 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (celk. nehod) 

 
Ukazatel hustoty nehod 

 (osob. nehod) 

ČR - - 

Německo 5,600 1,800 

Slovinsko - - 

Island 5,600 - 

Polsko - - 
Tabulka 108 - Ukazatel hustoty nehod pro křižovatku I/42 x I/52 

Když porovnám ukazatele dle jednotlivých zemí mezi sebou, tak překvapivě stejné hodnoty vychází 
v Německu na Islandu. Přestože v každém státě počítají hustotu nehod křižovatek jiným způsobem, 
výsledek je totožný. V Německu do vzorce vstupují parametry – míra nehod, intenzita denního provozu 
a jeden rok naopak na Islandu do vzorce vstupují jen dva parametry a to počet nehod a sledované 
období. Ostatní státy jako Česká republika, Slovinsko a Polsko vzorec na posouzení hustoty nehod 
v křižovatce nemají. Určitě by bylo vhodné vzít si příklad ze států, kde parametr posuzují. Výsledná 
hodnota je důležitá pro posuzování úrovně bezpečnosti na křižovatkách. 

Křižovatka I/53 x III/41317 x III/40834 je umístěna v extravilánu a je neřízená, křižovatka II/384 x 
III/3846 je umístěna v intravilánu a je světelně řízená, III/3847 x III/3846 je umístěna v extravilánu a je 
neřízená, křižovatka II/425 x III/41617 je umístěna v intravilánu a je světelně neřízená a poslední 
křižovatka I/42 x I/52 je v intravilánu a světelně řízená. Křižovatky jsem vybírala účelně různých typů, 
abych docílila ověření, že ukazatelé platí pro všechny zmíněné typy. 

Na závěr jsem zanalyzovala, že i přes rozdílnost způsobu výpočtů, vyšla nejvyšší hodnota ukazatele pro 
křižovatkový úsek I/42 x I/52 a nejnižší hodnota pro úsek I/53 x III/41317 x III/40834. Výsledek se odvíjí 
od počtu dopravních nehod. 
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14.1.3. Ukazatel relativních ztrát – křižovatky 

 
 
I/53 x III/41317 x III/40834 

 
Ukazatel 

relativních ztrát 

Náklady na osobní 
nehody 
[mil/Kč] 

Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškození 
[mil/Kč] 

ČR 3,639 53,490 54,276 

Německo 173,738 65,144 - 

Slovinsko - 115,465 - 

Island 2 085,920 51,564 52,040 

Polsko 654 799,283 57,485 57,748 
Tabulka 109 - Ukazatel relativních ztrát pro křižovatku I/53 x III/41317 x III/40834 

 
 

II/384 x III/3846 

 
Ukazatel 

relativních ztrát 

Náklady na osobní 
nehody 
[mil/Kč] 

Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškození 
[mil/Kč] 

ČR 0,097 3,637 7,957 

Německo 0,688 0,655 - 

Slovinsko - 2,903 - 

Island 283,480 32,228 34,847 

Polsko 11 044,604 1,035 2,474 
Tabulka 110 - Ukazatel relativních ztrát pro křižovatku II/384 x III/3846 

 
 

III/3847 x III/3846 

 
Ukazatel 

relativních ztrát 

Náklady na osobní 
nehody 
[mil/Kč] 

Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškození 
[mil/Kč] 

ČR 2,008 21,564 23,921 

Německo 108,072 29,605 - 

Slovinsko - 51,845 - 

Island 3 365,058 19,337 20,765 

Polsko 226 125,178 13,780 14,569 
Tabulka 111 - Ukazatel relativních ztrát pro křižovatku III/3847 x III/3846 

 
 

II/425 x III/41617 

 
Ukazatel 

relativních ztrát 

Náklady na osobní 
nehody 
[mil/Kč] 

Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškození 
[mil/Kč] 

ČR 0,867 13,181 15,145 

Německo 11,272 4,409 - 

Slovinsko - 12,274 - 

Island 3 241,686 77,346 78,537 

Polsko 196 073,465 17,225 17,882 
Tabulka 112 - Ukazatel relativních ztrát pro křižovatku II/425 x III/41617 
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I/42 x I/52 

 
Ukazatel 

relativních ztrát 

Náklady na osobní 
nehody 
[mil/Kč] 

Náklady na nehody 
včetně hmotného 

poškození 
[mil/Kč] 

ČR 0,095 6,546 14,009 

Německo 0,669 1,180 - 

Slovinsko - 5,225 - 

Island 385,214 58,010 62,533 

Polsko 10 478,633 1,852 4,349 
Tabulka 113 - Ukazatel relativních ztrát pro křižovatku I/42 x I/52 

 
Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2018 – Česká republika 

Usmrcená osoba 20,1098 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 5,1806 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 0,7273 mil/Kč 

Hmotné škody 0,3928 mil/Kč 
Tabulka 114 - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2018 – ČR [1] 

 
Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2017 - Německo 

Usmrcená osoba 29,3424 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 2,9671 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 0,1311 mil/Kč 

Hmotné škody - 

Tabulka 115 - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2017 – Německo [2] 

 
Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2018 - Slovinsko 

Usmrcená osoba 50,6838 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 5,8873 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 0,5806 mil/Kč 

Hmotné škody - 
Tabulka  - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2018 – Slovinsko [3] 

 
Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2013 - Island 

Usmrcená osoba 6,4455 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 6,4455 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 6,4455 mil/Kč 

Hmotné škody 0,2381 mil/Kč 
Tabulka 116 - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2013 – Island [4] 

 

 

 



167 

 

Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2015 - Polsko 

Usmrcená osoba 13,3692 mil/Kč 

Těžce zraněná osoba 14,9616 mil/Kč 

Lehce zraněná osoba 0,2058 mil/Kč 

Hmotné škody 0,1314 mil/Kč 
Tabulka 117 - Celospolečenské ztráty nehod pro rok 2015 – Polsko [5] 

Stejně jako u porovnávání ekonomických nákladů u mezikřižovatkových úseků, tak i u křižovatek bylo 
srovnání pestré. U států Česká republika, Německo, Slovinsko je nejvíce vyčíslené usmrcení při 
dopravní nehodě. Naopak v Polsku je usmrcení na druhém místě a před ním je těžce zraněná osoba. 
Island má ohodnocené zranění a usmrcení stejnou částkou.  

U některých států jsem nedohledala vyčíslení hmotné škody. To se týkalo především států Slovinsko a 
Německo. 

Celkově jsem byla překvapena z toho, že dle slovinských metodik je vyčíslené usmrcení osoby při 
dopravní nehodě téměř dvojnásobnou částkou ve srovnání s jiným zraněním. 

Křižovatka I/53 x III/41317 x III/40834 je umístěna v extravilánu a je neřízená, křižovatka II/384 x 
III/3846 je umístěna v intravilánu a je světelně řízená, III/3847 x III/3846 je umístěna v extravilánu a je 
neřízená, křižovatka II/425 x III/41617 je umístěna v intravilánu a je světelně neřízená a poslední 
křižovatka I/42 x I/52 je v intravilánu a světelně řízená. Křižovatky jsem vybírala účelně různých typů, 
abych docílila ověření, že ukazatelé platí pro všechny zmíněné typy. 

Po celkové analýze jsem zjistila, že nejvyšší náklady vychází dle metodik všech států (mimo Island) u 
křižovatky I/53 x III/41317 x III/40834. Výsledek je způsoben tím, že na této komunikaci v mnou 
posuzovaných letech se staly dopravní nehody, které zvýšily náklady nejvíce - dvě smrtelné nehody a 
dvě těžké zranění. Úsek, posuzovaný dle islandské metodiky, vyhodnocuje jako nejvíce náklady úsek 
II/425 x III/41617. Myslím si, že docela zavádí stejná částka vyčíslení za různé zranění. 
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14.1.4. Ukazatel hustoty ztrát He – křižovatky 

 
 

I/53 x III/41317 x III/40834 
 

Ukazatel hustoty ztrát 

ČR 10,698 

Německo 510,738 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko - 
Tabulka 118 - Ukazatel hustoty ztrát He pro křižovatku I/53 x III/41317 x III/40834 

 
II/384 x III/3846 

 
Ukazatel hustoty ztrát 

ČR 0,727 

Německo 5,138 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko - 
Tabulka 119 - Ukazatel hustoty ztrát He pro křižovatku II/384 x III/3846 

 
III/3847 x III/3846 

 
Ukazatel hustoty ztrát 

ČR 4,313 

Německo 232,102 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko - 
Tabulka 120 - Ukazatel hustoty ztrát He pro křižovatku III/3847 x III/3846 

 
II/425 x III/41617 

 
Ukazatel hustoty ztrát 

ČR 2,636 

Německo 34,571 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko - 
Tabulka 121 - Ukazatel hustoty ztrát He pro křižovatku II/425 x III/41617 

 
I/42 x I/52 

 
Ukazatel hustoty ztrát 

ČR 1,309 

Německo 9,248 

Slovinsko - 

Island - 

Polsko - 
Tabulka 122 - Ukazatel hustoty ztrát He pro křižovatku I/42 x I/52 
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Ukazatel hustoty nákladů zobrazuje celkový počet ekonomických nákladů vzniklých při dopravních 
nehodách na určité délce úseku ve sledovaném období. Zjistila jsem, že z posuzovaných států, které 
nevyjadřují hustotu ekonomických ztrát pro křižovatky, jsou Německo, Slovinsko, Island a Polsko. 
Jediný stát Česká republika má v metodice uvedený způsob výpočtu. Německá metodika také 
nevyjadřuje hustotu ztrát pro křižovatky, ale pro srovnání jsem si upravila vzorec a vynechala parametr 
„L“ jakožto už i u předchozích vzorců. 

Křižovatka I/53 x III/41317 x III/40834 je umístěna v extravilánu a je neřízená, křižovatka II/384 x 
III/3846 je umístěna v intravilánu a je světelně řízená, III/3847 x III/3846 je umístěna v extravilánu a je 
neřízená, křižovatka II/425 x III/41617 je umístěna v intravilánu a je světelně neřízená a poslední 
křižovatka I/42 x I/52 je v intravilánu a světelně řízená. Křižovatky jsem vybírala účelně různých typů, 
abych docílila ověření, že ukazatelé platí pro všechny zmíněné typy. 

Po analýze dvou států jsem zjistila, že největší ukazatelé hustoty ztrát jsou u států dle metodik České 
republiky a Německa pro úsek I/53 x III/41317 x III/40834. Výsledek souvisí s tím, u kterého úseku jsou 
největší náklady na nehody.  
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14.1.5. Číslo závažnosti - křižovatky 

 
I/53 x III/41317 x III/40834 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR 422 105,500 

Německo - - 

Slovinsko 10 - 

Island 84 - 

Polsko - - 
Tabulka 123 - Číslo závažnosti pro křižovatku I/53 x III/41317 x III/40834 

 
II/384 x III/3846 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR 36 2,571 

Německo - - 

Slovinsko 20 - 

Island 29 - 

Polsko - - 
Tabulka 124 - Číslo závažnosti pro křižovatku II/384 x III/3846 

 
III/3847 x III/3846 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR 146 16,222 

Německo - - 

Slovinsko 19 - 

Island 99 - 

Polsko - - 
Tabulka 125 - Číslo závažnosti pro křižovatku III/3847 x III/3846 

 
II/425 x III/41617 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR 130 8,667 

Německo - - 

Slovinsko 35 - 

Island 135 - 

Polsko - - 
Tabulka 126 - II/425 x III/41617 

 
I/42 x I/52 

 
Číslo závažnosti 

 
Střední závažnost nehod 

ČR 64 2,286 

Německo - - 

Slovinsko 46 - 

Island 73 - 

Polsko - - 
Tabulka 127 - I/42 x I/52 
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Koeficient závažnosti – Česká republika 

Usmrcení člověka 130 

Těžké zranění 70 

Lehké zranění 5 

Hmotná škoda 1 

Tabulka 128 - Koeficient závažnosti – ČR [7] 

 
Koeficient závažnosti - Slovinsko 

Usmrcení člověka 5 

Těžké zranění 3 

Lehké zranění 3 

Hmotná škoda 1 

Tabulka 129 - Koeficient závažnosti – Slovinsko [14] 

Koeficient závažnosti - Island 

Usmrcení člověka 76 

Těžké zranění 76 

Lehké zranění 6 

Hmotná škoda 1 

Tabulka 130 - Koeficient závažnosti – Island [17] 

 

Dalším zajímavým ukazatelem, který jsem porovnávala, je číslo závažnost a jednotlivé koeficienty 
zranění. Německo a Polsko nic takového v metodice uvedené nemá, proto jsem je vynechala.  

Česká republika a Slovinsko jsou si svým způsobem podobní ve smyslu rozložení závažnosti u 
koeficientů. Princip je takový, že největší číslo je u usmrcení a poté se číslo dle závažnosti zmenšuje.  

Křižovatka I/53 x III/41317 x III/40834 je umístěna v extravilánu a je neřízená, křižovatka II/384 x 
III/3846 je umístěna v intravilánu a je světelně řízená, III/3847 x III/3846 je umístěna v extravilánu a je 
neřízená, křižovatka II/425 x III/41617 je umístěna v intravilánu a je světelně neřízená a poslední 
křižovatka I/42 x I/52 je v intravilánu a světelně řízená. Křižovatky jsem vybírala účelně různých typů, 
abych docílila ověření, že ukazatelé platí pro všechny zmíněné typy. 

Po celkové analýze jsem zjistila, že stejně jako v předchozím porovnávání mezikřižovatkových úseků 
Česká republika jako jediná vyhodnocuje nejvyšším číslem závažnosti úsek I/53 x III/41317 x III/40834 
a slovinská metodika křižovatku I/42 x I/52 a islandská II/425 x III/41617. 
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15. Závěr 
 

V České republice je nejčastějším ukazatelem při zkoumání, porovnávání a vyhodnocování nehodovosti 
„Relativní ukazatel nehodovosti – R“. Jedná se o ukazatel, který vypovídá o pravděpodobnosti vzniku 
nehody na určité komunikaci ve vztahu k jejímu jízdnímu výkonu. Do výpočtu vstupují parametry 
celkový počet nehod, denní intenzita provozu, délka úseku, parametr reprezentující 365 dní a 
sledované období. Parametr je velice důležitý zejména při hodnocení určitých úseků z hlediska 
nehodovosti a následných bezpečnostních opatření. Ukazatel R může být použit jak pro 
mezikřižovatkové úseky, tak i pro křižovatkové úseky a v tom případě se ve výpočtu vynechá parametr 
délky. Dalším velkým nedostatkem je podle mého názoru to, že není popsané, jakým způsobem vybírat 
denní intenzitu provozu. To se týká především posuzování křižovatek, protože se zde setkává více 
denních intenzit. Vzhledem k tomu, že výpočet obsahuje denní intenzitu provozu, která se zjišťuje na 
základě provedených aktuálních dopravních sčítání, je důležitá správnost výsledků sčítání kvůli 
ovlivnění výsledku ukazatele. Další nevýhodou ukazatele je také to, že nespolupracuje s mírou 
závažnosti dopravních nehod. Jednoznačnou výhodu naopak vidím v tom, že se ukazatel vynáší do 
map, které rozdělí silnice na kratší úseky a pro každý dílčí úsek se provede samostatný výpočet tohoto 
ukazatele. Zjistila jsem, že nevýhoda ukazatele v České republice je ten, že konkrétně nedefinuje již 
zmíněný parametr „L“ – délka úseku. Z metodiky není jasné, jak přesně délku určit. Pokud se vyskytuje 
nějaké omezení z pohledu vzdálenosti, mělo by být uvedeno. Mapy jsou poté velice potřebné ke zjištění 
informací a ke zlepšení orientace v problematice. Z relativního hlediska je vypovídací schopnost velmi 
dobrá. Další pozitivní věc je, že lze za absolutní počet dopravních nehod dosadit i jiné parametry a to 
např. počty usmrcených osob, těžce zraněných a jiné. Mezi další ukazatele v České republice patří např. 
„Ukazatel hustoty nehod – H“, který charakterizuje počet nehod v určitém úseku a za určité období. 
Zajímavý ukazatel je také „Číslo závažnosti – Z“. Toto číslo nám vyjadřuje poměr závažnosti dopravních 
nehod v rámci zranění. Závažnost podle zranění nebo usmrcení postupuje sestupně od usmrcených 
osob až po hmotné škody na majetku. S tímto parametrem se dále počítá v dalším ukazateli a to je 
„Relativní stupeň bezpečnosti“. Posledním důležitým hlediskem při vyhodnocování nehodovosti jsou 
ekonomické náklady – relativní ztráty. Složení vzorce je totožné s relativním ukazatelem nehodovosti, 
akorát místo parametru „počet nehod“ jsou „náklady na osobní nehody“. Je to velice důležitý ukazatel 
zvláště při vybírání úseků, které potřebují rekonstrukci či bezpečnostní opatření. 

V rámci porovnávání jednotlivých metodik vyhodnocování nehodovosti ve vybraných státech jsem se 
setkala s podobnými ukazateli jako v České republice. Zjistila jsem, že v případě srovnávání společných 
ukazatelů na mezikřižovatkových úsecích se pořadí výsledků téměř neliší. První varianta je ta, že 
ukazatelé se počítají se stejnými parametry a druhá varianta je, že i přes rozdílnost postupu výpočtu, 
vychází podobný výsledek. Naopak při vyhodnocování křižovatek docházelo často k rozdílným 
výsledkům i co se týká pořadí výsledků. Jak už jsem se zmínila v předchozím odstavci o čísle závažnosti, 
tak i v ostatních státech (kromě Německa a Polska) jsem tento parametr použila při porovnávání. 
Myslím si, že se jedná o důležitou hodnotu, která může blíže specifikovat dopravní nehody. Ve všech 
státech, kde jsem dohledala číslo závažnosti, funguje pořadí na stejném principu. Největší koeficient, 
který znamená největší závažnost, je přiřazen u úmrtí a naopak nejmenší u hmotných škod. 
V jednotlivých zemích jsou podobné i stejné nejasnosti při používání ukazatelů. Mezi společné 
nevýhody jednotlivých ukazatelů patři jednoznačně neupřesnění toho, zda se jedná o extravilán či 
intravilán nebo bližší nespecifikace účastníků dopravních nehod – tím myslím věk, pohlaví a jiné. 
Hodnotím kladně, že jednotlivé státy pracují s grafickou podobou dopravních nehod a to tak, že tvoří 
rizikové mapy a zaznačují do nic dopravní nehody a další věci s nimi spojené. Mapy poté slouží jako 
podklad k získání potřebných informací – jak pro uživatelé dopravní sítě, tak i pro správce komunikací. 
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