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DIPLOMOVÁ PRÁCE:
Analýza dopravních nehod na rychlostní komunikaci R46
řešitel: Bc. Kocián Karel
Řešená problematika a záměr:
Provedení výzkumného pilotního projektu Zkrácené analýzy vzniku a průběhu nehodových
dějů zpravidla metodou zpětného odvíjení nehodového děje na rychlostní komunikaci R46.
Dále uvedení rešerše vybraných metodických přístupů používaných pro snižování silniční
nehodovosti, doplněné o vzorovou aplikaci těchto vybraných metodik na totožný silniční úsek.
Následně autor ze získaných empirických zkušeností během aplikací metodik na R46 uvádí
přednosti použitých metodik, které jsou doplněny o doporučení způsobu výběru nejvhodnější
metodiky pro dosažení výrazného snížení nehodovosti na libovolném silničním úseku.
Zkrácená analýza dopravních nehod:
Veškeré dostupné relevantní informace byly setříděny
do očíslovaných nehodových formulářů příslušných
k jednotlivým nehodám. Analýze bylo postupně
podrobeno všech 170 nehodových událostí z roku 2010.
Formulář je rozdělen do 4 oddílů:
• základní informace o nehodě (datum, čas, lokalita …)
• popis poškození vozidel:
zničení dané části vozidla,
odření dílů karoserie,
menší deformace,
• vylíčení události z protokolu PČR s fotodokumentací,
• provedené analýzy nehody včetně případného návrhu
opatření.
Program EuroRAP:
V reakci na stále alarmující ukazatele dopravní
nehodovosti, především v souvislosti s počty usmrcených
a těžce zraněných osob, byl v roce 2000 zahájen
Evropský program hodnocení silnic EuroRAP. Program
působí jako hlavní iniciativa motoristických sdružení pro
zvyšování bezpečnosti silniční infrastruktury a eliminaci
inspekce
průjezdem
bezpečnostních závad na evropských silnicích. Bezpečnostní
Mezi základní nástroje snižování nehodovosti inspekčního vozidla:
Identifikuje bezpečnostní rizika z pohledu
programu EuroRAP patří:
• mapování rizik (probíhá pomocí tzv. uživatele komunikace a slouží jako podklad
rizikových map na primární silniční síť České k urychlené nápravě hrubých závad
republiky, které zobrazují míru rizika správcem komunikace, k identifikaci a
prioritizaci
míst
pro
podrobnou
pro účastníky silničního provozu),
• sledování vývoje (porovnání nehodovosti bezpečnostní inspekci a k zahájení
systematických programů pro zvyšování
mezi jednotlivými mapovacími obdobími),
• hvězdičkové hodnocení (nástroj pro využití bezpečnosti komunikací
získaných dat při silničních inspekcích
EuroRAP k identifikaci úrovně bezpečnosti
komunikací).

Konfliktní situace:
Základní
podmínka
vzniku
konfliktní
situace
(tzv.
skoronehoda) je stanovena,
v interakci minimálně dvou
účastníků silničního provozu,
mezi kterými je proveden
úhybný manévr z důvodu
zamezení
kolize
(změna
zrychlení,
úhybný
manévr
případně kombinace uvedených
variant).
Závažnost
těchto
konfliktních situací je rozdělena
do čtyř stupňů skoronehod
a jednoho stupně zaznamenávajícího pouze porušení pravidel
silničního provozu dle zákona
361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích
(např. nedání blinkrů při změně
jízdního směru).

Výsledky z aplikování metodik pro snižování nehodovosti:
Na základě získaných empirických zkušeností při aplikování uvedených
metodik pro snižování nehodovosti na R46, je autorem doporučeno, aby
pro analýzu nehodovosti v lokálním měřítku (např. křižovatka, či směrový
oblouk) bylo použito metodiky Zkrácené analýzy dopravních nehod, případně
Sledování dopravních konfliktů. Metodiky EuroRAP a Bezpečnostní inspekce
průjezdem vozidla by měly být aplikovány pro zjištění bezpečnostních deficitů
a sloužit jako podklad a vodítko pro následné podrobněji zaměřené metodiky
určující konkrétní návrhy sanace zjištěných deficitů.

