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Úvod
Tato publikace se zabývá vlivem agresivního chování na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích*. Jejím hlavním cílem je v prvé řadě
upozornit na stále vzrůstající bezohledné a agresivní chování účastníků
silničního provozu v České republice, se zaměřením na řidiče motorových
vozidel. Pokouší se jej zmapovat a formulovat obecné závěry a doporučení, jaká opatření by měla být učiněna k eliminaci agresivního chování
v provozu na pozemních komunikacích. To by nebylo možné bez současného zhodnocení současné situace nejen v oblasti legislativní, ale i z pohledu praktické realizace dopravněbezpečnostních opatření. Cílem publikace je identifikovat možné problémy v právní úpravě, popřípadě v její
aplikaci a realizaci, a na základě toho nalézt rezervy v uceleném řetězci
státních opatření, na pozadí zkušeností ze zahraničí.
První část se věnuje definování problematiky, pojmům agresivní a bezohledné chování a tzv. silničnímu vzteku, stavu problematiky v České republice a porovnání situace se zahraničím, posouzení závažnosti tématu
a jeho vlivu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a identifikaci agresivního chování podle psychologických aspektů a v neposlední
řadě také analýze aspektů podporujících agresivní chování.
Další část se zabývá popisem a výsledky z terénních experimentů,
zrealizovaných na území České republiky, jejichž cílem bylo zmapovat
skutečnou současnou situaci projevů agresivity na českých silnicích, popsat statisticky významné případy poukazující na přítomnost agresivity
a provést analýzu cílové skupiny agresorů. Pro vymezení hlavních rizikových faktorů chování řidičů, případně i ostatních účastníků silničního
provozu, je nutné zkoumat, jakým způsobem se chovají v reálném provozu, jakých se dopouštějí deliktů, v jakých dopravních situacích a s jakou
četností. Tyto ucelené výzkumy byly dosud v České republice unikátní,
* V materiálu je použita dvojí terminologie – vedle termínů „bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“ a „pozemní komunikace“, které jsou užívány v legislativě a ve statistikách policie, užíváme termíny „bezpečnost silničního provozu“ a „silnice“, které jsou
jednodušší, srozumitelnější pro širší veřejnost a blíží se terminologii anglické. Významově
jsou odpovídající termíny záměnné.
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o podobných ojedinělých experimentech se dozvídáme pouze výjimečně,
a to ze zahraničí. Výstupy ze zahraničních experimentů přitom nemohou
být mechanicky aplikovány na podmínky České republiky, neboť provoz
na pozemních komunikacích v různých státech má různá specifika, vycházející z právního prostředí a povědomosti o něm, z celkové společenské
atmosféry a národní mentality, z efektivity kontrolních a sankčních mechanismů, ze systému výchovy a vzdělávání řidičů, ale zároveň i z kvality
silniční sítě nebo vozového parku. Bylo proto velkou výzvou provést v tuzemských podmínkách podobný unikátní terénní výzkum, jehož realizace
byla sice mimořádně časově náročná nejen co do sběru dat, ale i co do
jejich vyhodnocení, avšak výsledky tohoto výzkumu mohou posloužit pro
formulaci obecných závěrů a doporučení.
V poslední části jsou posouzeny případné nedostatky z hlediska legislativy, represe i prevence a navržena systémová opatření na řešení nynější
situace.
Publikace je zpracována ke dni 30. listopadu 2010.
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1
Agresivní chování – identifikace, příčiny
a vliv agresivity na bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích

Agresivní chování účastníků silničního provozu má mnoho forem a je těžké jej jednoznačně definovat. Je to však nezbytně nutné pro tvorbu preventivních a represivních opatření, pro práci příslušných orgánů veřejné moci
a případně pro tvorbu nových legislativních úprav. Agresivita za volantem
je jednoznačně rizikovým faktorem.

1.1 Agrese
Agrese je v psychologicko-sociologickém pojetí chování, které vědomě
a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby
nebo věci s cílem získat osobní výhody; jedná se však také o techniku
vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. Tendence k takovému
jednání se nazývá agresivita; je to dispozice osobnosti. U člověka je její
příčinou často frustrace, kterou v moderní společnosti trpí stále více lidí.
Agresivní lidé (tedy i řidiči) mají oslabenou frustrační toleranci. Psychologie vysvětluje pojem frustrace jako blokádu na cestě k cíli či jako
nezdar při dosahování určitého cíle (například dorazit včas na určité místo). Frustrace vznikají rozporem mezi potřebou a skutečnými možnostmi
jejího uspokojení. Odpovědí na frustraci v dopravě bývá agrese zaměřená
proti jejímu zdroji.1
Z pohledu psychologie osobnosti můžeme rozdělit agresi na instrumentální a emocionální. Instrumentální agrese je prostředkem (nástrojem), jak
dosáhnout vnějšího cíle. Je-li přitom zraněna jiná osoba, jde pro agresora
 HAVLÍK, K. Psychologie pro řidiče: zásady chování za volantem a prevence dopravní nehodovosti. Praha, 2005.
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o druhotný efekt. Emocionální agrese (nebo také zlostná, hněvivá, afektivní) je charakteristická přítomností silné negativní emoce, většinou hněvu,
a agrese není prostředkem, ale cílem sama o sobě.2 Pro porozumění lidské
agresi se ukázala užitečnou také Moyerova klasifikace (1968), založená na
studiu zvířat, která popisuje sedm různých druhů agrese: predátorská agrese, agrese mezi samci, agrese vyvolaná strachem, dráždivá agrese, mateřská agrese, sexuální agrese a agrese jako obrana teritoria. Z pohledu zacílení lidské agrese je dále možné ji rozdělit na přímou, přímé napadení, a to
buď verbální, nebo fyzické, a nepřímou, kterou lze opět dělit na verbální
(pomluvy, nevhodné žerty), nebo fyzickou (ničení majetku objektu agrese).
Fyziologicky se agrese projevuje vyplavením především adrenalinu,
zrychlením srdeční činnosti, zvýšením krevního tlaku, zrychlením dechu,
uvolněním energie, zpomalením peristaltiky. Celkově má negativní vliv na
zdravotní stav.3
John A. Larson4 rozdělil již v roce 1996 agresivní řidiče do pěti skupin:
1.	Závodník s časem – usiluje o dosažení cíle za co nejkratší časový okamžik, je-li mu v tom bráněno, rychle se rozzlobí.
2.	Soutěživý agresor – snaží se zvýšit své sebevědomí tím, že vyvolává soutěžení (rozjezd na zelený signál s řidičem ve vedlejším pruhu,
vzájemné předjíždění na dálnici apod.), pokud se mu v závodu nedaří,
naroste v něm zlost a dojde k agresivnímu chování.
3.	Pasivní agresor – brání ostatním řidičům (při předjíždění, rychlé jízdě,
přejetí do jízdního pruhu apod.), tím vzbuzuje zlost u ostatních řidičů,
jimž maří jejich záměr.
4.	Narcista – řídí se vžitými pravidly týkajícími se jízdního chování a je
rozezlen, když je ostatní nedodržují.
5.	Strážce – považuje se za soudce ostatních řidičů a trestá je za jejich
přestupky.
Toto rozdělení poměrně přesně vystihuje a popisuje chování řidičů a je
možné jej aplikovat i na řidiče v České republice. Autorka jej tedy považuje za základní a dále z něj bude vycházet.
 ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou, 1998.
 KOŘÁN, M. Agresivita v dopravě – psychologický pohled. Seminář Agresivita v dopravě,
aneb Jak postihovat agresivní řidiče? Olomouc, 2009.
4
 LARSON, J. A. Steering Clear of Highway Madness: A Driver´s Guide to Curbing Stress &
Strain. Oregon, 1996.
2
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