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Problém: nehody a jejich následky

� 1100 usmrcených p ři dopravních nehodách

� 50 mld. K č celospole čenských ztrát z nehod

� 30 – 40 % nehod se d ěje na 3 % silni ční sít ě
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Motivace: bezpe čná infrastruktura

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení 
bezpečnosti silni ční infrastruktury

• schválena v říjnu 2008

• platnost pro transevropskou silniční síť (TEN)

� Národní strategie bezpe čnosti silni čního provozu
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� Národní strategie bezpe čnosti silni čního provozu

• využití nástrojů směrnice infrastruktury i na silnicích 
I. a II. třídy v ČR mimo síť TEN
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Směrnice „Infrastruktura“

� Nástroje (pilí ře) směrnice infrastruktury

• Hodnocení dopad ů na bezpečnost silni čního 
provozu
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• Bezpečnostní audity

• Bezpečnostní inspekce

• Management bezpe čnosti silni ční sít ě
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Nástroje sm ěrnice „Infrastruktura“

� Hodnocení dopad ů na bezpečnost silni čního 
provozu

• srovnávací analýzy dopadů realizací opatření na 
stávajících nebo nových komunikacích

• analýza nákladů a přínosů opatření
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• analýza nákladů a přínosů opatření

• provádí se v počáteční fázi tvorby projektu
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Nástroje sm ěrnice „Infrastruktura“

� Hodnocení dopad ů bezpečnosti silni čního provozu
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Nástroje sm ěrnice „Infrastruktura“

� Hodnocení dopad ů bezpečnosti silni čního provozu
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Nástroje sm ěrnice „Infrastruktura“

� Bezpečnostní audity

• nezávislá kontrola bezpečnosti nových komunikací 
či rekonstrukcí stávajících komunikací v rámci 
projektové dokumentace 

• provádí tým nezávislých auditorů

www.cdv.czwww.cdv.cz

• provádí tým nezávislých auditorů

• nejedná se o kontrolu dodržení norem

• v ČR je pro provádění auditů schválená metodika 
Ministerstvem dopravy

• Metodika provádění bezpečnostního auditu, CDV, 
2006
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Nástroje sm ěrnice „Infrastruktura“

� Bezpečnostní audity
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Nástroje sm ěrnice „Infrastruktura“

� Bezpečnostní inspekce

• pravidelná kontrola silniční sítě

• zjišťuje se vliv stavu komunikace na bezpečnost 
silničního provozu

• odhalují se potenciální rizika silniční sítě
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• odhalují se potenciální rizika silniční sítě

• v ČR je pro provádění inspekcí schválená metodika 
Ministerstvem dopravy

• Metodika bezpečnostní inspekce, CDV, 2007
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Nástroje sm ěrnice „Infrastruktura“

� Bezpečnostní inspekce
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Nástroje sm ěrnice „Infrastruktura“

� Management bezpe čnosti silni ční sít ě

• klasifikování úseků s častým výskytem dopravních 
nehod – v ČR schválená metodika Ministerstvem 
dopravy

• Identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, 
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• Identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, 
CDV, 2001

• klasifikace bezpečnosti silniční sítě

• stanovení hustoty ztrát z dopravní nehodovosti
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Lesní úsek sil. II. t ř. – směrový oblouk

� Kolizní diagram

• 15 nehod

• z toho 8 nehod
s následky
na zdraví
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na zdraví
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Lesní úsek sil. II. t ř. – směrový oblouk

� Okolnosti nehod

• vyjma jedné nehody všechny ve stejném směru

• dochází k náhlé změně, kdy na vrcholu stoupání 
následuje nepřehledná levotočivá zatáčka než by 
řidič předpokládal 
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řidič předpokládal 

• dominují nehody za mokra 

• velká část nehod za tmy 

• nejasné směrové vedení, nejvíce problematické za 
tmy a mokra

• náhlá změna parametrů (menší poloměr)
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Lesní úsek sil. II. t ř. – směrový oblouk

� Současný stav

�Navrhovaná úprava
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Lesní úsek sil. II. t ř. – směrový oblouk

� Navrhovaná úprava

�Navrhovaná úprava

www.cdv.czwww.cdv.cz



MANAGEMENT BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ SÍTĚ – IV. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů

Nedostate čné rozhledové pom ěry  

� Kolizní diagram

• 11 nehod

• z toho 1 nehoda
s následky
na zdraví
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na zdraví
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Nedostate čné rozhledové pom ěry

� Okolnosti nehod

• dominantním typem nehody je případ, kdy řidič tzv. 
nedá přednost vozidlu, které přijíždí zleva po mostě 

• ke všem nehodám došlo v denní době

• mohutné betonové zábradlí představující kritickou 
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• mohutné betonové zábradlí představující kritickou 
rozhledovou překážku pro řidiče vozidla

• nebezpečná pevná překážka

• náhlá změna šířky komunikace
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Nedostate čné rozhledové pom ěry

� Současný stav

�Navrhovaná úprava
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Další nástroje pro zvyšování bezpe čnosti

� Observato ř www.czrso.cz (CDV)
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Přímé ukazatele bezpe čnosti (PUB)

� Vývoj po čtu usmrcených v ČR
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13 krajů × 7 bodů = 91 bodů
26 bodů na silnicích I. třídy
26 na silnicích II. třídy
39 v intravilánu

Nepřímé ukazatele bezpe čnosti provozu
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Souvislost PUB a NUB - Intravilán

� Rychlost a nehody v intravilánu
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Souvislost PUB a NUB - Extravilán

� Rychlost a usmrcení v extravilánu
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Krajské srovnání úrovn ě bezpečnosti
silni čního provozu
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Bezpečnost silni čního provozu v krajích

� Následující grafy a mapy prezentují vývoj 2005 - 07

� Hodnocení úrovn ě bezpečnosti silni čního provozu 
v krajích na základ ě počtu:

• nehod, nehod s následky

• usmrcených, těžkých zranění
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• usmrcených, těžkých zranění

� Relativní ukazatele po čtu nehod na základ ě:

• velikosti kraje (v km2) 

• počtu obyvatel v kraji

• délky silnic v kraji (v km)

• počtu registrovaných vozidel
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Nehody s osobními následky na tisíc obyvatel

2005 2006                            2007
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Nehody s osobními následky na 100 km 2

2005 2006                            2007
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Nehody s osobními následky na 100 km silnic

2005 2006                            2007
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Nehody s os. následky na 1000 vozidel

2005 2006                            2007
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Nehody s osobními následky na 100 km + rychlost

2005 2006                            2007
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2005 2006                            2007

NEHODY
RYCHLOST
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Bodové hodnocení kraj ů

www.cdv.czwww.cdv.cz



MANAGEMENT BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ SÍTĚ – IV. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů

Celkové výsledky
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

Karel.Pospisil@cdv.cz
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