
ANALÝZA  STAVU 

DOPRAVNÍ 

NEHODOVOST 

Obec  PROBOŠTOV Ing.Václav Betka 

Předseda komise dopravy 



SLEDOVANÉ  OBDOBÍ 

 Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o 

dopravní nehodovosti v letech 2011, 2012, 2013, 2014   
 

 V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních 

komunikacích však účastníci dopravní nehody nemají vždy povinnost 

dopravní nehodu hlásit Policii České republiky (např. bez zranění, bez účasti 

majetku třetí osoby, nižší škoda jak 100 tis. Kč, bez škody na životním prostředí apod.), je tedy 

nutno uvést, že údaje nejsou kompletní a pro zhodnocení situace mají 

jen částečnou vypovídající schopnost. 

 



HODNOCENÉ  UKAZATELE 

 Pro zhodnocení stavu v obci bylo sledováno několik ukazatelů: 

  

A. Počet dopravních nehod a jejich příčiny 

B. Dopravní nehody dle dnů v týdnu 

C. Dopravní nehody dle druhů škody 

D. Nejčastější nehodová místa 



POČET  NEHOD, JEJICH  PŘÍČINY 

 nejvyšší nehodovost byla v 

roce 2014 

 nejčastější příčinou je 

nesprávný způsob jízdy 

 2 x dítě vběhlo do vozovky 

Příčiny dopravních nehod 

2011 2012 2013 2014 

Dopravní nehody celkem 7 9 7 15 

Nezaviněná řidičem 3 0 1 0 

Nesprávný způsob jízdy 1 2 2 6 

Nedání přednosti v jízdě 1 4 1 4 

Nepřiměřená rychlost 2 3 1 4 

Nesprávné předjíždění 0 0 0 1 

Technická závada 0 0 1 0 
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Příčiny dopravních nehod 

2011 2012 2013 2014 



 nejvyšší počet nehod byl 

v pátek a sobotu  - 52 % 

 nejnižší nehodovost je v 

úterý a ve čtvrtek 

NEHODY DLE  DNŮ 

19% 

5% 

8% 

5% 
26% 

26% 

11% 

Dopravní nehody dle dnů v týdnu 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 



 nejvyšší počet zranění byl v roce 2014 (6 x lehká, 2x těžká) 

 rok 2014 byl rokem s nejvyšší škodou na majetku 

NEHODY DLE  ŠKODY 

0 2 4 6 8 

2011 

2012 

2013 

2014 

Škody na zdraví 

smrtelné zranění těžké zranění lehké zranění 

333 500,00 Kč 

429 000,00 Kč 

564 500,00 Kč 

2 000 000,00 
Kč 

2011 

2012 

2013 

2014 

Škody na majetku 



NEHODOVÁ  MÍSTA 

 Mezi nejčastější nehodová místa ve sledovaném 

období patřily zejména místa přímého kontaktu pěší 

a silniční dopravy a křižovatky, z celkového počtu 

23 dopravních nehod bylo 6 na křižovatkách, tj. více 

jak 26%. 
 

1. V roce 2011 ze 7 nehod  - 1 x křižovatka 

2. V roce 2012 z 9 nehod    - 4 x křižovatka 

3. V roce 2013 ze 7 nehod  - 1 x křižovatka 

4. V roce 2014 z  15 nehod - 7 x křižovatka 



NEJČASTĚJŠÍ  NEHODOVÁ  MÍSTA 

Přítkov 

nepřiměřená 

rychlost, nedání 

přednosti 

Náměstí Svobody 

nedání přednosti 

kř. Přítkovská 

Sobědružská 

nedání přednosti 



NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

 

Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravní 
nehodovosti v obci realizovat: 

 

1. Změna dopravního značení v místech s nejvyšší nehodovostí 
(zdůraznění předností v jízdě, zpomalovací vodorovné dopravní značení, zdrsnění povrchů) 

2. Vynucené dodržování nejvyšší dovolené rychlosti jízdy v rizikových 
místech častého kontaktu pěší a silniční dopravy                         
(aktivní práce s daty z instalovaných radarů v ul. Kpt.Jaroše,  ul. Přítkovská) 

3. Změna dopravního řešení v místech s nejvyšší nehodovostí      
(rozšíření křižovatky Přítkov a silnice II/253) 

4. Zvýšení intenzity pořádání akcí se zaměřením na prevenci       
(zařazení obce do akcí pořádaných krajským koordinátorem BESIPu, aktivnější dopravní výchova na všech 
školských zařízení obce v členění předškoláci jako chodci v doprovodu rodičů, školáci jako chodci, jezdím na 
kole, příp. přednášky pro seniory) 

5. Zvýšený dohled státní a obecní policie    



NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 
 

1. Změna dopravního značení v místech s nejvyšší nehodovostí 
(zdůraznění předností v jízdě, zpomalovací vodorovné dopravní značení, zdrsnění povrchů) 



NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 
 

 

2. Vynucené dodržování nejvyšší dovolené rychlosti jízdy v rizikových místech 
častého kontaktu pěší a silniční dopravy                                              
(dopravním značením informovat, že radary jsou se záznamovým zařízením, stahovat data a zjištěné přestupky zasílat obci 
s rozšířenou působnosti k projednání přestupku - radary v ul. Kpt.Jaroše a  ul. Přítkovská) 



NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

 

3. Změna dopravního řešení v místech s nejvyšší nehodovostí      
(rozšíření komunikace II/253 - Přítkov) ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje 



NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 
 

4. Zvýšení intenzity pořádání akcí se zaměřením na prevenci       
(zařazení obce do akcí pořádaných krajským koordinátorem BESIPu, aktivnější dopravní výchova na všech 
školských zařízení obce v členění předškoláci jako chodci v doprovodu rodičů, školáci jako chodci, jezdím na 
kole, příp. přednášky pro seniory) 



NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 
 

5. Zvýšený dohled státní i obecní policie    

  - zvýšení intenzity prováděných kontrol měření rychlosti jízdy v rizikových místech  
(školy a přechody pro chodce) 

 - zajištění max. pohledových poměrů na křižovatkách u parkujících vozidel dohledem 
obecní policie  

  - zachování dohledu obecní policie před zahájením výuky ve škole s preventivním 
působením na správnost přecházení chodců 


