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Definice     (metodika 2013) 

Audit bezpečnosti pozemních komunikací je 
systematická procedura, která vnáší do procesu 
dopravního plánování a projektování nejnovější 
znalosti o bezpečném utváření pozemních 
komunikací za účelem prevence vzniku 
dopravních nehod. Je to formální prověrka 
dopravních projektů, v jejímž rámci nezávislý a 
kvalifikovaný auditor vypracovává zprávu o 
bezpečnostních rizicích hodnoceného projektu a 
předkládá návrhy na jejich odstranění, popřípadě 
zmírnění.  



Bezpečnostní audit – nedílná součást  

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 



Cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 



Legislativní návrhy, školení auditorů, úředníků 

Proškoleno 92 

bezpečnostních 

auditorů  

2006-2007 

 

Proškoleno 870 

účastníků – 

úředníků, policistů, 

projektantů  

2006-2007 



Naplňování NS v letech 2006- 2010 



Priority – vládní prohlášení 2010 



Priority – vládní prohlášení 2010 

Vláda bude rozvíjet aktivity ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu, zvyšovat informovanost účastníků 
silničního provozu a zkvalitňovat budování 
infrastruktury. Bude klást důraz i na další komunikační 
aktivity a zejména výchovu dětí a mládeže. 
Vláda pečlivě vyhodnotí účinnost bodového systému 
ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích, 
odstraní neúměrné tvrdosti zákona, zvýší postih za 
delikty spojené s agresivitou řidičů a přímo ohrožující 
bezpečnost silničního provozu a zpřesní pravidla, kde 
dochází k dvojímu možnému výkladu. Vláda podpoří 
rozvoj cyklistické dopravy včetně legislativních 
opatření ve prospěch cyklistů. 

  



Porovnání ČR s EU:  2010 



Porovnání ČR s EU:  2010 



Legislativa     (r. 2011, 2012) 

• Zákon č.13/1997 Sb. (novelizován zákonem č. 
152/2011 Sb.) uvádí v části 5 „Bezpečnost pozemních 
komunikací TEN-T“ v   

•„Posouzení stavby a její dokumentace“, že osoba, která 
žádá o vydání stavebního povolení nebo o vydání 
kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace 
v rámci silniční sítě TEN-T 

• Povinnost zajistit posouzení dokumentace a stavby 
samotné z hlediska zajištění bezpečnosti silničního 
provozu při užívání stavby. Toto posouzení se nazývá 
audit bezpečnosti pozemních komunikací (dále jen 
„audit“).  



Zákon zavádí povinné zpracování BA na síti TEN-T 



Současný stav sítě TEN-T 

Stav  TEN-T 
k roku 2011 

Celkem - cílový stav V provozu 
Ve stavbě nebo 

přípravě   

součet km D R D R D R 

Síť TEN-T na 
území ČR 

1931 1008 923 750 375 258 548 

podíl z cílového 
stavu % 

100 52 48 74 41 26 59 

Délka celé sítě k 1.1. 2011      
=  55752 km , z toho : 

Dálnice 1,3% 

Rychlostní 
komunikace 

0,6% 

sil. I. Tř 10,5% 

sil. II. Tř 26,3% 

sil. III. Tř 61,2% 



Zákon nijak neomezuje a neodebírá krajům a obcím možnost 

provádět nástroje směrnice také u staveb pozemních komunikací, 

které jsou v jejich vlastnictví. Vzhledem k tomu,že právě na silnicích 

nižších kategorií je úroveň bezpečnosti několikanásobně nižší než u 

silnic v síti TEN-T, je na nich provádění nástrojů žádoucí a 

Evropskou komisí doporučené. Provádění těchto nástrojů na všech 

typech komunikací má podporu také v Národní strategii bezpečnosti 

silničního provozu 2011-2020.  

Optimista   (viz. metodika) 

Realista  (úředník) 

ČR je vyspělý stát EU a jsme právním státem. Úředník je vázán 

zákonem a nesmí vyžadovat cokoliv nad dikci zákona. Protiprávní 

je také vynakládání veřejných prostředků za nějaké nezávazné 

audity, nebo inspekce, které nejsou zakotveny v zákoně 13/97 Sb.   

Současný stav - ČR 



•  Eliminace zbytné dopravy          (3 – 4 %) 

• Systematické řešení nehodových lokalit      (15 – 20 %) 

• Úpravy komunikací, zklidňování dopravy    (20 – 50 %) 

• Dozor nad silničním provozem, sankce    (10 – 20 %) 

• Bezpečnostní kampaně      (2 – 3 %) 

• Řidičský průkaz na zkoušku    (8 – 12 %) 

• Bodový systém hodnocení řidičů               (5 – 7 %) 

Zdroj:  OECD How to achieve ambitious road safety targets 

Příklady nástrojů pro zmírňování nehodovosti 



Včasné zavedení BA = záchrana lidských životů 



Zodpovědnost za bezpečnou infrastrukturu 

Jsou tyto aktivity dostatečné? 

Daří se nám dohánět v 

zajištění bezpečnosti ostatní 

státy EU ?  

Využili jsme alespoň těch 

základních  možností pro 

zvýšení bezpečnosti na našich 

silnicích? 

ROZHODNĚ  NE 



Nezodpovězené otázky 

Na mýtný systém se našlo v rozpočtu ČR  19 mld. Kč 

Výnosnost  mýtného systému  2,0 mld. ročně.  

 

Najde se v rozpočtu ČR 400 mil . Kč na bezpečnostní audity? 

Zahraniční zkušenosti potvrzují, že  každé investované  €  se 

vrátí v 3-5 ti násobku během následujících asi 7 let. 

 

Kolik prostředků je naplánováno vydat na systémy družicové 

navigace a realizaci kosmických aktivit a spolupráce s 

Evropskou kosmickou agenturou pro zvýšení technologické 

úrovně českého průmyslu a jeho konkurenceschopnosti? 

Bude dostatek prostředků na bezpečnostní audity a 

bezpečnostní inspekce? 



Aktuální trendy v problematice bezpečných 

dopravních staveb a řešení cyklistické 

dopravy ve městech 



Naplňování  projektu VMO - Brno  



Naplňování  projektu VMO - Brno  



Stav před úpravou 

Kritický směr jízdy vozidla Kritický směr pro chodce 

Přechod pro chodce na průtahu silnice  II/150  

v Prostějově, ulice Plumlovská 

Ochrana zranitelných účastníků provozu 



Kolizní diagram před úpravou                                                  
(1999 – 2001) 



Stav po úpravě 

Původně kritický směr jízdy Původně kritický směr pro chodce 



Šířka mezi obrubníky 3,50 m 



Plánovaná opatření pro cyklisty v roce 2013 

                                      Ing. Zdeněk Hrubý 

 OD MMB 

Ing. Dušan Vokoun 

BKOM-ÚDI 



Naplňování cyklogenerelu města Brna  

• Celoměstský systém cyklotras 

• Rekreační cyklotrasy 

• Hlavní dopravní cyklotrasy 

• Doplňkové dopravní cyklotrasy 

• Opatření na podporu cyklistické dopravy 

(připravované investice a opravy / plošná 

prostupnost území) 

• Prostupnost centrální části  

    města 



Celoměstský systém cyklotras 



Celoměstský systém cyklotras 



Harmonogram cykloopatření 



Harmonogram cykloopatření 



Harmonogram cykloopatření 



Situace cykloopatření 2013 



   Plošná opatření v praxi 

• Protisměrný cyklopruh bez oddělení/ochranný 

 - doplnění dodatkových tabulek č. E 12 a,b ke stávajícím svislým 

dopravním značkám č. IP 4b a č. B 2 ( + případně piktogramy č. V 20)  

- vyznačení protisměrného cyklopruhu vodorovným dopravním značením 

 

 

 

 

 



   Plošná opatření v praxi 

• Výměna zákazové značky č. B 1 za č. B 11 

- souvislá výměna značek č. B 1 (zákaz vjezdu všech motorových 

vozidel) za značky č. B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových 

vozidel) zatím systematicky ze strany BKOM-ÚDI neprobíhá  

- v rámci připravovaných opatření pro cyklisty jsou případy osazení 

stávajících značek č. B 1 řešeny individuálně v rámci běžné 

pracovní náplně   



   Liniová opatření v praxi 

• Vyhrazený pruh pro cyklisty 

• Legislativa:   

- kombinace IP19 + IP20 není ve Vyhlášce č. 30/2001 Sb. (pouze v TP)  

• Zkušenosti: 

- rozpor TP 133 x TP 179 (přerušovaná čára, začátek a konec 

cyklopruhu, ukončení „na tupo“). DI PČR připravovanou novelizaci 

TP 179 neuznává, trvá na respektování TP 133 a (dosud stále 

platných) původních TP 179  

-    problém zásobování (ve VP nesmí řidič zastavit ani stát)  

 



   Cyklisté v pěší zóně 

• Požadavek cyklistické veřejnosti na  přístupnost 

pěší zóny 24 hod denně 

• Zadání / zpracování bezpečnostního auditu / 

bezpečnostního posouzení 

• Zjištěná rizika 

• Stávající stav / intenzity pěší dopravy 

• Zajištění objízdných tras na obvodu Městské 

památkové rezervace  

 



Bezpečnostní audit  

cyklisté v pěší zóně 



Bezpečnostní audit  

cyklisté v pěší zóně 



   Pěší zóna - ulice Masarykova 



   Pěší zóna - ulice Masarykova 



   Děkujeme za pozornost 

www.brno.cz 

hruby.zdenek@brno.cz 

542 174 446   

vokoun@bkom.cz 

532 144 337 

   www.bkom.cz 



Děkuji za pozornost 

 

 

Ing. Zdeněk Hrubý 

Tel.  542 174 446   733 537 546 

hruby.zdenek@brno.cz            

ing.z.hruby@seznam.cz 

 


