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Abstrakt
Kolektiv �ešitel� z �VUT v Praze Fakulty dopravní se podílí ve spolupráci s CDV, v.v.i. 
Brno na projektu „Metodika sledování a vyhodnocování dopravních kon� ikt� 
v �eském prost�edí“ (zkrácen� „Kon� ikt“). Cílem projektu je prov��ení praktic-
ké aplikace alternativní metody hodnocení bezpe�nosti, tedy metody sledování 
a vyhodnocování dopravních kon� ikt�.

1. Úvod
Tradi�ním p�ístupem vyjád�ení bezpe�nosti silni�ního provozu je sledování kvantitativ-
ních i kvalitativních charakteristik dopravních nehod na silni�ní síti, jejich vyhodnoco-
vání a vyvozování p�íslušných opat�ení, nej�ast�ji stavebního charakteru. Celý proces 
�ešení nehodových lokalit je shrnut v Metodice identi� kace a �ešení míst �astých do-
pravních nehod, kterou vydalo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (dále CDV) již v roce 
2001. Tento tradi�ní zp�sob má však vysoké �asové i � nan�ní nároky: typickou dobou 
sledování a vyhodnocování dopravn� - bezpe�nostní situace jsou 3 roky – po tuto dobu 
se sledují nehody a následn� se realizují opat�ení, �asto � nan�n� nákladná.
Oproti sledování dopravních nehod je v �R mén� tradi�ní metodou sledování dopravních 
kon� ikt�. Jedná se o sledování a vyhodnocování kon� iktních situací (tzv. skoronehod) 
v reálném silni�ním provozu. Kon� iktní situace jsou takové situace, které se blíží nehodo-
vým, ale jsou v�as odvráceny, nap�. zm�nou rychlosti nebo sm�ru jízdy. P�edností této 
metody sledování je, že pomocí ní lze odhalit problémy d�íve, než dojde k samotným 
nehodám. Zatímco sledování a vyhodnocování nehod se pohybuje v �ádu let, u kon� ikt� 
se pracuje v �ádu dn� nebo týdn�. Další výhodou metody p�ímých sledování kon� iktních 
situací je její komplexnost – z dané lokality lze získat navíc aktuální dopravn�-inženýr-
ská data. Sledování kon� ikt� je tedy nejen efektivn�jší (�asov� i � nan�n�), ale p�edev-
ším humánn�jší, protože bezpe�nost daného místa lze �ešit d�íve, než dojde k nehodám 
s hmotnou škodou, zran�ním nebo úmrtím.
Cílem projektu „Kon� ikt“ („Metodika sledování a vyhodnocování dopravních kon� ikt� 
v �eském prost�edí“, jež vzniká v rámci „Programu aplikovaného výzkumu a experimen-
tálního vývoje ALFA“), je vytvo�it praktický nástroj hodnocení a �ešení bezpe�nosti sil-
ni�ního provozu v �eské republice. Na projektu se krom� �VUT v Praze Fakulty dopravní 
spolupodílí i CDV. Metoda dopravních kon� ikt� je v porovnání s tradi�ním ur�ováním 
bezpe�nosti z dopravních nehod �asov� i � nan�n� efektivn�jší. Protože však neexistuje 
jednotná �eská metodika, budou v projektu nejprve analyzovány stávající zkušenosti 
a nejslibn�jší p�ístupy, které pak budou prakticky odzkoušeny za ú�elem ov��ení vhod-
nosti použití pro �eské podmínky. Krom� standardních situací (sledování kon� ikt� na 
k�ižovatkách, p�echodech pro chodce nebo železni�ních p�ejezdech) bude �eská me-
todika rozší�ena nap�. o dynamické sledování kon� ikt� na dálnici. Komplexní metodika 
bude vycházet z Metodiky sledování dopravních kon� ikt�, �VUT v Praze FD, 2010 [3]. 
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Výsledky výzkumu dopln�né o p�íklady vyhodnocení skoronehodovostních dat budou po 
jeho dokon�ení certi� kovány Ministerstvem dopravy za ú�elem jejich implementace 
do praxe. Jako nadstavba metodiky bude pro uživatele navíc vytvo�ena speciální we-
bová aplikace pro zpracování a vyhodnocení terénních záznam� sledování kon� iktních 
 situací.

2. Rešerše literatury a její využití
Východiskem pro �ešení projektu jsou rešerše literatury, týkající se problematiky sledo-
vání dopravních kon� ikt�. Jedním z výchozích podklad� jsou dv� p�íru�ky z USA „Tech-
nika dopravních kon� ikt� pro bezpe�nost a provoz“ – p�íru�ka pro inženýry [1] a manuál 
pro pozorovatele [2] z let 1986 - 1988. Dalším podkladem je Metodika sledování doprav-
ních kon� ikt� z r. 2010 [3].

2.1. Technika dopravních kon� ikt� pro bezpe�nost a provoz
Materiál vznikl na základ� výzkumu dopravních kon� ikt� v USA v letech 1986 – 1988 
a obsahuje dv� �ásti: P�íru�ku pro inženýry [1] a Manuál pro pozorovatele [2].
Materiál se zam��uje na sledování dopravních kon� ikt� na základních typech úrov	o-
vých k�ižovatek (zejména 3- a 4-ramenných), které jsou bu
 se sv�telným signaliza�ním 
za�ízením, nebo bez n�j. Je rozlišeno 14 základních kon� ikt� a základní typy kon� ikt� 
podle sm�ru pohybu vozidel, mezi kterými ke kon� iktu došlo, jednotlivé p�ípady jsou 
v p�íru�ce stru�n� popsány. Velká pozornost je v�nována školení pozorovatel�, které 
je velmi d�ležitou sou�ástí sledování dopravních kon� ikt�. Aby byly výsledky sledování 
v�rohodné, je nutné d�kladné proškolení pozorovatel� a jejich prov��ení v konkrétních 
kon� iktních situacích, aby byli schopni tyto situace jednozna�n� a p�esn� hodnotit. 
�asto totiž není nesoulad 
v záznamu po�tu kon� ikt�, ale v ur�ení jejich typu. Pozorovatelé by m�li být školeni 
ve skupin�, kde mohou o jednotlivých kon� iktních situacích lépe diskutovat, b�hem 
školení je velká �ást v�nována praktickým ukázkám.
V materiálu jsou stanovena základní kriteria, podle nichž se vybírají k�ižovatky ke sle-
dování. Pat�í mezi n� nehodovost na k�ižovatce zejména v t�ch p�ípadech, kdy se ze 
záznam� dopravních nehod nedají ur�it p�í�iny t�chto nehod, kdy existují �asté stíž-
nosti ob�an� nebo místní samosprávy na nebezpe�nost k�ižovatky, která však není pod-
ložena nehodovostí, dojde k náhlému nár�stu po�tu dopravních nehod (i se smrtelným 
zran�ním), pro podporu zm�ny uspo�ádání k�ižovatky. Sledování dopravních kon� ikt� 
se nedoporu�uje provád�t, jestliže se úrove	 kvality dopravy ÚKD blíží stupni F, nebo 
je-li dosahováno nízké intenzity dopravy (I < 1000 voz/den). Obecn�, metodu sledování 
dopravních kon� ikt� nelze použít všude a plošn� k odhalení všech nehodových míst, 
zejména z d�vodu nedostatku kapacity pozorovatel�.
Materiál doporu�uje, co vše je t�eba pro provád�ní pr�zkumu p�edem p�ipravit. D�le-
žitá je pe�livá p�íprava formulá�� pro sledování, do kterých jsou kon� iktní situace p�i 
sledování zaznamenávány. Je t�eba ur�it velikost vzorku m��ení a s tím související dobu 
sledování a pot�ebný po�et pozorovatel�. Po�et pozorovatel� souvisí i s typem �ízení 
sledované k�ižovatky a nutností m��it další dopravn� inženýrské údaje.
P�i výzkumu dopravních kon� ikt� v USA byl sledován vzorek cca 50 k�ižovatek, data 
z výzkumu byla kompletována a na základ� analýzy byly stanoveny pr�m�rné po�ty 
kon� ikt� pro k�ižovatku s ur�itými parametry a byla stanovena odchylka, p�i níž je již 
možné k�ižovatku považovat za abnormáln� kon� iktní. P�i sledování obdobné k�ižovatky 
je možné ur�it, zda nam��ený po�et kon� iktních situací je standardní nebo abnormální. 
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Na základ� t�chto dat je též možné pro obdobnou k�ižovatku vypo�ítat, jaká kon� ikt-
nost zde bude.
Využití dat dopravních kon� ikt� je vhodné zejména pro ur�ení bezpe�nostního problé-
mu v lokalit� a nalezení zp�sobu odstran�ní. Dále slouží k potvrzení nehodových prob-
lém�, tj. k potvrzení, že nehody nebyly náhodné, ale v míst� je bezpe�nostní nebo 
provozní problém (nap�. chyb�jící odbo�ovací pruh), p�ípadn� k odhalení pravd�po-
dobných p�í�in nehod a manévr� vozidel p�i dopravních nehodách. Data mohou sloužit 
i k dopln�ní nehodových údaj�, nap�. p�i vysokém po�tu dopravních nehod ur�itého 
typu lze p�i sledování kon� ikt� zjistit, jakým zp�sobem k nehodám dochází, lze doplnit 
údaje, které v nehodových formulá�ích chybí. Doporu�uje se též pro názornost zpraco-
vat kolizní diagram, kde se uvádí zpravidla relativní kon� iktnost. Sledování dopravních 
kon� ikt� je možné použít p�i plánované p�estavb� lokality (sledování p�ed p�estavbou 
a po ní). Data dopravních kon� ikt� se dají využít i pro p�edpovídání ur�itých typ� 
 dopravních nehod, již v r. 1985 ov��oval Migletz vztahy mezi ur�itými typy nehod a od-
povídajícími dopravními kon� ikty. Výpo�et je uveden v citovaném materiálu [1].

2.2. Využitelnost poznatk� z rešerší v praxi
Sledování dopravních kon� ikt� lze prakticky využívat pro hodnocení bezpe�nosti silni�-
ního provozu na stávající silni�ní infrastruktu�e, p�edevším na k�ižovatkách. Na �VUT 
FD je využívána metoda dopravních kon� ikt�, která je p�izp�sobená pro �eské dopravní 
prost�edí. Metodika je také vyu�ována v rámci p�edm�tu K612DOP (Dopravní pr�zkumy 
a teorie dopravního proudu), kde jsou poslucha�i s metodikou seznámeni a p�i prak-
tických cvi�eních pak pod dohledem vyu�ujících sami provád�jí kompletní pr�zkum 
dopravních kon� ikt� na vybrané k�ižovatce.

Dopravní pr�zkum na okružní k�ižovatce
Pr�zkum byl proveden na okružní k�ižovatce v D��ín� (Nám�stí Svobody, k�ižovatka 17. 
listopadu a 2. polské armády). K�ižovatka leží na m�stské páte�ní komunika�ní síti a na 
silni�ním tahu do SRN. Pr�zkum prob�hl v úterý 5. kv�tna od 12.00 hod. do 13.00 hod.
K�ižovatka je relativn� siln� dopravn� zatížena (1267 pvoz/hod, viz obr. 1). P�i pr�z-
kumu bylo zaznamenáno celkem 127 dopravních kon� ikt� (viz obr. 2). Naprostá v�tšina 
z toho (101 kon� ikt�) byly skoronehody stupn� závažnosti 0, tedy r�zná porušení do-
pravních p�edpis� osamoceným vozidlem. Ostatní zjišt�né kon� ikty (26) byly stupn� 
závažnosti 1 (kontrolovaný manévr). Kon� ikty stupn� závažnosti 2 a 3 nebyly v�bec 
zjišt�ny. Nej�ast�jší p�í�iny skoronehod jsou nedodržení bezpe�né vzdálenosti mezi vo-
zidly a nedání p�ednosti v jízd�. Celkový faktor relativní kon� iktnosti sledované k�ižo-
vatky je 2,05 kon� /100 pvoz.
Na základ� zjišt�ných kon� iktních situací a jejich závažností lze konstatovat, že okružní 
k�ižovatka je dopravn� bezpe�ná a je navržena i vybudována kvalitn�.
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Obrázek 1: Diagram dopravní zát�že sledované okružní k�ižovatky (pvoz/hod)

kon� iktní situace podle typu

p�ipojení odbo�ení k�ížení zezadu chodci

7 4 2 10 3

relativní kon� iktnost - kR = 2,05 = (26 ÷ 1267) × 100

Obrázek 2: Diagram skoronehod sledované okružní k�ižovatky
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Dopravní pr�zkum na pr�se�né k�ižovatce v Praze
Další pr�zkum byl proveden na pr�se�né �ty�ramenné k�ižovatce v Praze (k�ižovatka 
Národní t�ída × Smetanovo náb�eží). K�ižovatka leží na obvodu historického m�stského 
centra. K�ižovatka je velmi stísn�ná (spole�né �adící pruhy na vjezdech) a p�es k�ižo-
vatku jsou vedeny tramvajové trat�. Dále je tenot dopravní uzel �ízen SSZ s dvoufá-
zovým �ízením a prom�nnou délkou fází. Vjezd Masarykovo náb�eží je �ízen p�es den 
aktivní prom�nnou p�íkazovou dopravní zna�kou C03a (P�ikázaný sm�r jízdy vpravo). 
Pr�zkum prob�hl v úterý 22. b�ezna od 17.00 hod. do 18.00 hod.
K�ižovatka je siln� dopravn� zatížena (1663 pvoz/hod, viz obr. 3). Intenzity p�šího pro-
vozu a tramvajové dopravy jsou také velmi vysoké. P�i pr�zkumu bylo zaznamenáno 
celkem 228 dopravních kon� ikt� (viz obr. 4). Tém�� polovina z toho (98 kon� ikt�) byly 
skoronehody stupn� závažnosti 0, tedy r�zná porušení dopravních p�edpis� osamoce-
ným vozidlem. Další zjišt�né kon� ikty (130) byly stupn� závažnosti 1 (kontrolovaný 
manévr; 117) a 2 (výrazný manévr; 13). Kon� ikty stupn� závažnosti 3 nebyly zjišt�ny. 
Nej�ast�jší p�í�iny skoronehod jsou nedání p�ednosti v jízd� a nedodržení bezpe�né 
vzdálenosti mezi vozidly p�i pr�jezdu k�ižovatkou. �idi�i p�i projížd�ní k�ižovatky �asto 
porušují pravidla silni�ního provozu a vjížd�jí do p�epln�ného prostoru k�ižovatky. Cel-
kový faktor relativní kon� iktnosti sledované k�ižovatky je 7,82 kon� /100 pvoz.
Ze zjišt�ných kon� iktních situací a jejich závažností vyplývá, že k�ižovatka je dopravn� 
p�etížená a prostorov� nedosta�ující. Úrove	 bezpe�nosti silni�ního provozu na této 
k�ižovatce je nízká. Zlepšení z�ejm� nastane, vzhledem k prostorovým omezením, p�i 
snížení dopravní zát�že odvedením zbytné dopravy na jiné komunikace.

Obrázek 3: Diagram dopravní zát�že sledované pr�se�né k�ižovatky (pvoz/hod)
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kon� iktní situace podle typu

vyklízení zezadu pr�plet chodci

96 19 3 12

relativní kon� iktnost - kR = 7,82 = (130 ÷ 1663) × 100

Obrázek 4: Diagram skoronehod sledované pr�se�né k�ižovatky

3. Záv�r
Na základ� evropské sm�rnice o managementu bezpe�nosti silni�ní infrastruktury 
 (Directive 2008/96/EC) má �R jako zem� EU povinnost zavést do roku 2011 povinné 
kontroly bezpe�nosti navrhovaných i stávajících pozemních komunikací. Práv� p�i aktu-
álním prosazování a aplikaci bezpe�nostních inspekcích pozemních komunikací p�edsta-
vuje metoda sledování dopravních kon� ikt� efektivní nástroj ke zjišt�ní bezpe�nostních 
de� cit� na stávající silni�ní síti.
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