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1. Úvod
Dopravní průzkum probíhal po dobu jednoho týdne od pondělí 2.8. do neděle 8.8.2021. Jeho
cílem bylo ověřit rychlost vozidel projíždějících řešenou lokalitou. Mimo rychlosti průjezdu byly v rámci
průzkumu detekovány také počet a kategorie projíždějících vozidel.

2. Řešená lokalita
Lokalita pro měření byla vybrána na základě komunikace se zástupci obce Hrobce, pod které
obec Rohatce spadá. Hlavními riziky v této lokalitě je absence chodníků (předpokládaný pohyb
chodců po vozovce) a několik křižovatek, v rámci kterých dochází k pohybu mezi hlavní komunikací,
ul. Roudnickou, a místními komunikacemi. Měření bylo provedeno přibližně 160 m od vjezdu do obce.
První křižovatka ulic Roudnický a Pod Sklaou je přímo na vjezdu do obce a obsluhuje řadu rodinných
domů. Trasy pro pěší od této křižovatky po ul. Roudnická nejsou nijak odděleny (chodník, vyznačení
jízdních pruhů pro vozidla apod.). Druhá křižovatka ulic Roudnická, Na Skále, Na Vršku a K Rybníku
se nachází přibližně 50 m za místem měření směrem do obce. Lokalita opět není nijak přizpůsobena
pro pěší dopravu. Nenachází se zde přechody pro chodce či chodníky, stejně tak zde není usměrněn
pohyb vozidel vodorovným dopravním značením.
Začátek obce je bez vjezdového opatření a předchází mu dlouhý rovný úsek komunikace
směrem od obce Oleško. Dá se tedy předpokládat, že po vjezdu do obce budou některá vozidla
překračovat nejvyšší dovolenou rychlost. V místě měření se nacházejí samostatné vjezdy obsluhující
přilehlé objekty, ze kterých je horší výhled na vozovku, což může při rychlé jízdě v obci nutit řidiče k
nestandardním manévrům. Na západní straně komunikace se dále nachází množství zeleně, která
může v případě zanedbané údržby rozhledové poměry dále zhoršovat.
Z výše uvedeného je jasné, že měření probíhalo v lokalitě s předpokládaným pohybem pěší
ve vozovce a tedy s předpokládanou interakcí vzájemnou vozidel, chodců a cyklistů, v rámci níž může
docházet k dopravním konfliktům či jiným rizikovým situacím. V místě měření se nenachází žádný
styčný bod pro veřejnou hromadnou dopravu jako např. autobusová, či vlaková zastávka.
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Obrázek 1: Fotografie řešené lokality

Obrázek 2: Umístění měřeného místa v mapě
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3. Použitá technika
Pro měření byl použit mikrovlnný dopravní detektor RTB Topo.box. Zařízení měří vozidla v
obou směrech. Mimo rychlosti vozidel byla detekována také kategorie projíždějících vozidel v
následujících kategoriích:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jízdní kolo
Motocykl
Osobní automobil
Osobní automobil s přívěsem
Lehké nákladní vozidlo
Těžké nákladní vozidlo
Těžké nákladní vozidlo s přívěsem
Návěsová souprava
Autobus
Nezjištěná kategorie – vozidlo nebylo správně detekováno a nemohla být zjištěna jeho
kategorie
Neznámá kategorie – vozidlo bylo správně detekováno, ale nespadalo do žádné známé
kategorie

Obrázek 3: Fotografie umístění a směru měřícího zařízení

4. Výsledky měření
Celkem bylo za jeden týden naměřeno v obou směrech 11 068 vozidel, většina z kategorie
osobní automobil. Druhou nejpočetnější kategorií je lehké nákladní vozidlo (dodávka). Ostatní typy
vozidel jsou minoritní. Počty vozidel v závislosti na dnu v týdnu lze vidět v následující tabulce.

Stránka 4 z 9

Následující tabulky zobrazují poměr vozidel překračujících rychlost 55 km/h. Takováto rychlost
je považována za nežádoucí v zastavěné části obce. Zejména pak v lokalitě s předpokládaným
pohybem chodců, v lokalitě s omezenými rozhledovými poměry a při absenci chodníku.

Původní předpoklad rychlejší jízdy směrem od Oleška do obce způsobený dlouhým rovným
úsekem vozovky se se ukázal jako méně významný než opačný směr. V místě měření vozidla
překračují nejvyšší dovolenou rychlost ve větším množství vozidla vyjíždějící z obce.
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V následujících tabulkách lze vidět detailní výstupy z měření rychlosti v jednotlivých dnech v
závislosti na konkrétních časech.

V průměrný všední den vozidla překročí hraniční rychlost 55 km/h 45 % vozidel. O víkendu je
překročena v 33 % případů. Zároveň platí, že ráno je tato rychlost překračována méně častěji než
odpoledne. O víkendu je tento rozdíl denní doby značnější. Valná většina vozidel se v místě měření
pohybuje rychlostí do 65 km/h tj. cca 91 %.ve všední dny. O víkendech nepřekročí 65 km/h přibližně
93 % řidičů.
Nejvyšší naměřená rychlost byla v pátek 6.8.2021 v 19:15. Hříšníkem byl motocykl s rychlostí
118 km/h. Druhá nejvyšší rychlost byla naměřena ve stejný den pouze několik sekund od zmíněného
motorkáře. Jiný motocykl byl zachycen s rychlostí 103 km/h. Vyjma motocyklů byl detekován v pátek
6.8.2021 v 10:15 nákladní automobil s přívěsem s rychlostí 96 km/h. Nejrychlejší osobní automobil byl
změřen s rychlostí 93 km/h v sobotu 7.8.2021 v 13:42. Detailní rozpis ostatních vozidel můžete vidět v
následujících tabulkách.
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4.1. Výsledky rychlosti v jednotlivých dnech
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5. Závěr
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h je překračována především směrem z obce, což může být
považováno za bezpečnější směr (zdaleka ale ne bezpečný směr). Průměrně překračuje tuto rychlost
ve směru z obce 68 % osobních automobilů a 69 % lehkých nákladních vozidel. V opačném směru,
tedy do obce, překračuje rychlost 50 km/h průměrně 48 % osobních automobilů a 51 % lehkých
nákladních vozidel.
Objevily se výjimečné případy, kdy byla překročena rychlost 100 km/h. Tato rychlost byla
překročena ve 2 případech a to pouze ve směru z obce. Je třeba zmínit, že se nemalá část významně
rizikového překročení nejvyšší dovolené rychlosti stává v průběhu dne například mezi 9:00 a 14:00.
Existuje tedy reálné riziko konfliktů s pěší dopravou.
Mimo jiné z důvodu, že se nejvyšší dovolená rychlost překračovala především ve směru z
obce, se nezdá vjezdové opatření jako prioritní. Na základě limitovaných dat hodnotí zpracovatelský
tým jako prioritní oddělení pohybu pěší dopravy od silniční nejméně aplikací vodorovného dopravního
značení (vyznačení části komunikace, ve které se vozidla nemají pohybovat), ideálně však realizací
výškově odděleného chodníku.
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