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Predikční model nehodovosti

Kvantifikace vztahu mezi počtem nehod a provozně-
geometrickými charakteristikami prvků pozemních 
komunikací.

Využití:

• Zdroj dat pro cost-benefit analýzu nově budovaných 
prvků pozemních komunikací

• Nástroj managementu bezpečnosti



Okružní křižovatky

• V České republice bylo v posledních 20-ti letech 
vybudováno cca. 3000 okružních křižovatek

• Oblíbené provozní a bezpečnostní opatření

• Bezpečnější v porovnání s neřízenými úrovňovými 
křižovatkami

• Méně konfliktních bodů a nižší rychlost projíždějících 
vozidel



Cíl studie

• Hodnocení bezpečnosti nově budovaných okružních 
křižovatek

• Získání základních informací pro cost-benefit analýzu

• Popis vztahu mezi četností dopravních nehod a 
provozně-geometrickými charakteristikami 
okružních křižovatek



Data – dopravní nehody

• Databáze nehod PČR z let 2009 - 2010

• Typy nehod

– Nehody se zraněním a/nebo hmotnou škodou nad 100 tis. 
Kč

– Nehody ve vzdálenosti do 100 m od středu okružní 
křižovatky

– Nehody jednoho a více motorových vozidel

• Celkem 188 záznamů



Data – infrastruktura

• Pseudo-náhodný výběr z populace všech okružních 
křižovatek v ČR

• Vzorek 90-ti okružních křižovatek

• Zdroje:

– Silniční databanka ŘSD a projekt BESIDIDO

– Webové mapové servery



Data – dopravní provoz

• Součet RPDI na vstupních větvích

• Databáze ŘSD (48 případů)

– Celostátní sčítání dopravy 2005

• Databáze BESIDIDO (42 případů)

– Manuální 4-hodinové sčítání

• Úprava na hodnoty v roce 2010 pomocí růstových 
koeficientů



Data – přehled

Zkratka Popis

Typ proměnné 

[Jednotky] Zdroj *

Popisné statistiky

(střední hodnota /

střední odchylka / min /

max nebo četnost)

AADT RPDI na vstupu Spojitá [voz./rok] RSD/B 17993 / 9873 / 3181 / 

52952

URBAN Intravilán Binární [1=ANO] RSD 1: 80; 0: 10 

LANES_R 2 jízdní pruhy v křižovatce Binární [1=ANO] GE 1: 6; 0: 84

LANES_A 2 jízdní pruhy na vstupní větvi Binární [1=ANO] GE 1: 5; 0: 85

OUTER_D Vnější průměr OK Spojitá [m] GE 42 / 24 / 18 / 146

BYPASS Existence bypassu Binární [1=ANO] GE 1: 15; 0: 75

ANGLE Max. úhel mezi větvemi Spojitá [stupně] GE 118 / 25 / 65 / 180 

APRON Šířka pojížděného prstence Spojitá [m] GE 2.1 / 1.2 / 0 / 6

ISLAND Průměr středového ostrůvku Spojitá [m] GE 24 / 23 / 7 / 120

ARMS Počet větví OK Spojitá GE 4 / 0.6 / 3 / 6

CRASH Četnost nehod Spojitá [neh./2 roky] PCR 2.1 / 3.6 / 0 / 22

* RSD – Silniční databanka ŘSD; B – projekt BESIDIDO; GE – Google Earth; PCR – Police ČR



Metodologie

• Predikční nehodovostní model

• Četnost nehod jako funkce geometrie a provozních 
charakteristik křižovatky

• Identifikace klíčových proměnných a odhad jejich vlivu 
na nehodovost

• Negativní binomický regresní model

– Model pro četnostní data

– Vhodný v případě podezření na nadměrný rozptyl



Struktura modelu



Výběr modelu

• Odhad parametrů metodou maximální věrohodnosti

• Ověřeny všechny teoreticky možné kombinace 
vysvětlujících proměnných

• Výběr nejvhodnějšího modelu pomocí Akaikeho 
informačního kritéria a testu poměrem věrohodnosti



Výsledky – parametry modelu

Vysvětlující proměnné Odhad Std. odch. z hodn. Pr (>|z|)

(Intercept) -2.4755 2.1188 -1.168 0.2427

AADT 0.4077 0.2202 1.851 0.0641

URBAN -1.2282 0.3153 -3.896 < 0.001

LANES_A 1.8330 0.4079 4.494 < 0.001

AIC 322.85

Odhad disp. par. 1.820

Std. odch. of disp. par. 0.640

2 x Log-Likelihood -312.848



Výsledky – specifikace modelu

Lokalita
Dva pruhy

na vjezdu
Specifikace modelu

Intravilán Ano

Extravilán Ne

Intravilán Ne



Další kroky …

… k posouzení ztrát z nehodovosti:

• Stanovení průměrného počtu lehkých, těžkých a 
smrtelných zranění na 1 nehodu

• Zohlednění podílu neregistrovaných nehod

• Zohlednění globálního trendu bezpečnosti

• Stanovení ekonomických ztrát dle závažnosti dopravní 
nehody



Příklad výpočtu - zadání

http://veobez.cdvinfo.cz/vypocet/



Příklad výpočtu - výstup

http://veobez.cdvinfo.cz/vypocet/



Děkuji za pozornost.

Více informací k projektu:

petr.senk@cdv.cz

http://veobez.cdvinfo.cz


