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ÚVOD
Zájmem Jihomoravského kraje, a s jistotou lze říci všech jeho obyvatel, je zlepšování
vlastního životního prostředí, do kterého jednoznačně patří snaha o vytvoření bezpečného
dopravního prostoru. Úloha krajů a obcí je zásadní a nepostradatelná nejen v oblasti
spolufinancování výstavby, rekonstrukcí a údržby infrastruktury, povinností jim vyplývajících
ze zákonů a přenesené působnosti, ale také při zajištění, resp. podpoře dopravní výchovy
mladých účastníků silničního provozu a jiných dopravně preventivních činností. Jako kritická
se v této oblasti projevuje skutečnost, že samosprávy nemají dostatek finančních ani lidských
zdrojů pro komplexní pokrytí problematiky bezpečnosti silničního provozu ve vlastním
spravovaném území.
Vládou byla přijata Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která je
v souladu s vládou schválenou „Státní dopravní politikou“ a v oblasti Besip konkretizuje
jednotlivé úkoly s návrhem odpovědnosti za jejich plnění.

1.

PREVENCE V OBLASTI BESIP, JAKO POVINNOST ZE ZÁKONA

Prevence v oblasti BESIP, jako povinnost ze zákona, je uložena krajským úřadům
podle ustanovení § 124 odst. 4, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností pak dle § 124
odst. 5, písm. m) citovaného zákona. Tato povinnost přešla na krajské a obecní úřady
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů dle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a
zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Mezi další
právní normy, které se dotýkají problematiky Besip je zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném znění, který ukládá České
kanceláři pojistitelů podílet se na předcházení škodám v silničním provozu. V neposlední řadě
je to i zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, který upravuje
práva a povinnosti vlastníků, správců i uživatelů pozemních komunikací.
Přestože je daná povinnost pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností
provádět prevenci v oblasti BESIP ustanovením shora citovaného zákona, tato povinnost není
dále nijak specifikována. Prakticky se jedná o samosprávnou činnost spadající do všeobecné
povinnosti krajů a obcí pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je
naprosto jednoznačné, že kraje i obce jsou si vědomy nezbytností podpory pro zlepšení
bezpečnosti a snížení nehodovosti na silnicích, zvlášť pak ve svém okolí. Do jaké míry budou
samosprávy vyvíjet činnost v oblasti BESIP na svém území nebo finančně podporovat aktivity
prevence bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy realizovaná nestátními
neziskovými organizacemi i podnikatelskými subjekty je především na rozhodnutí
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představitelů těchto samospráv, možností jimi schvalovaných každoročních rozpočtů a jimi
stanovených aktuálních priorit.
Prevence v oblasti BESIP, jako povinnost ze zákona, je uložena i Ministerstvu dopravy
ČR podle ustanovení § 124 odst. 2, písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění.
Vláda České republiky zřídila ke dni 1. prosince 2004 Radu vlády České republiky pro
bezpečnost silničního provozu. Rada je stálým poradním orgánem vlády a vrcholným
koordinačním orgánem ústředních orgánů státní správy, Parlamentu, krajů, obcí, nestátních
neziskových organizací i podnikatelských subjektů aktivních v oblasti Besip. Činnost Rady
zabezpečuje sekretariát, resp. oddělení, které je organizační součástí Ministerstva dopravy.
Toto oddělení BESIP při Ministerstvu dopravy soustřeďuje svou práci na preventivní aktivity
v oblasti působení na lidského činitele, a to formou celostátních kampaní, podporou dopravní
výchovy a rozšiřováním informací o osvědčených postupech v této oblasti. Jako výkonnou
složku na celorepublikové úrovni v oblasti Besip pověřilo Ministerstvo dopravy od pol. roku
2009 svoji státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD). Tato
organizace zřídila na základě smluvního vztahu za tímto účelem tzv. krajské koordinátory
Besip. V každém kraji má koordinátor vlastní kancelář a je vybaven výukovým a propagačním
materiálem k distribuci dle pokynů Ministerstva dopravy. Hlavní náplní činnosti krajských
koordinátorů je vytváření podmínek pro práci krajských a obecních iniciativ, získávání
spolupracovníků pro prevenci s řad samospráv, Policie ČR, městských policistů, učitelů škol,
autoškol a ostatních subjektů, které mohou bezpečnost silničního provozu v daném regionu
ovlivnit.
Ministerstvo dopravy ČR má povinnost podle ustanovení § 124 odst. 3, zákona č.
361/2000 Sb., zajišťovat informovanost veřejnosti o situacích v provozu na pozemních
komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích.
Dále je podle ustanovení § 124 odst. 7, zákona č. 361/2000 Sb., uložena povinnost
Ministerstvu vnitra ČR spolupracovat s Ministerstvem dopravy ČR při provádění prevence v
oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále pak Policie ČR vykonává
dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, a to zejména tím,
že kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních
komunikacích a podílí se na jeho řízení, objasňuje dopravní nehody, vede evidenci a
hodnocení statistiky dopravních nehod a projednává v blokovém řízení přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
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2

NÁVRHOVÁ ČÁST

2.1

Globální cíl

Naplňovat v maximální míře jednotlivá opatření Národní strategie bezpečnosti
silničního provozu (dále jen Strategie) navrhovaná ve Strategii v odpovědnosti krajů.
Podporovat dopravní výchovu a dopravně-preventivní a bezpečnostní akce pro širokou
veřejnost se zaměřením na mládež na území kraje formou finančních příspěvků z rozpočtu
kraje, neboť dlouhodobé cíle a bezpečnostní vize nelze plnit bez průběžně realizovaných
krátkodobých konkrétních akcí.

2.2

Cíl koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji

Základním cílem koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji je
vymezení jednotlivých vhodných opatření Strategie v podmínkách kraje, které by mohl
pozitivně ovlivnit jak kraj, tak ostatní subjekty aktivní v oblasti Besip, a to především ve
svých oborech činností na území Jihomoravského kraje.
Cíle a opatření stanovené pro kraj v této koncepci budou plněny průběžně a
dlouhodobě. Nepředpokládá se každoroční aktualizace této koncepce Besip v Jihomoravském
kraji, pouze v případě nutných a podstatných změn v zaměření kraje v problematice
bezpečnosti silničního provozu.

2.2.1 Zaměření kraje v základních oblastech Besip
Jihomoravský kraj se bude podílet na zvyšování bezpečnosti silničního provozu na
svém území zejména na základě vytvořeného akčního plánu, v těchto základních oblastech
Besip (mimo povinnosti vyplývající z přenesené působnosti):
Přímé investice:
- Podpora zklidňování silničního provozu oddělením motorové dopravy od pěší a
cyklistické,
- Odstraňování nehodových úseků na krajských silnicích (silnice II. a III. třídy,
evidence a vyhodnocování nehodových úseků ve spolupráci s Policií ČR, jejich
prioritní odstraňování, provádění bezpečnostních auditů apod.) s využitím fondů EU,
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- Podpora budování stálých dětských dopravních hřišť, materiální a finanční podpora
pro zajištění výukových materiálů, především v rámci systematické dopravní
výchovy v souladu s metodikou ministerstva dopravy, apod.
Nepřímé investice:
- Podpora preventivní činnosti, dopravní výchovy mládeže a dopravně-preventivních a
sportovních akcí s doprovodnou tématikou Besip,
- Podpora mimoškolních a letních aktivit s tématikou dopravní výchovy ve spolupráci
s Domy dětí a mládeže a obdobnými organizacemi pracujícími s mládeží, podpora
dopravně bezpečnostních akcí ve spolupráci s Policií ČR, obecní a městskou policií,
apod.,
- Podpora dopravní výuky na dětských dopravních hřištích, včetně podpory zajištění
jejich funkčnosti, údržby a obměny pomůcek, podpora dopravních soutěží mladých
cyklistů,
- Podpora školení a kurzů bezpečné jízdy, semináře pro učitele a pracovníky,
provádějící dopravní výchovu na školách a na dětských dopravních hřištích apod.,
- Podpora regionálních i celostátních kampaní vedených ve prospěch bezpečnosti na
silnicích na území kraj.

2.2.2 Akční plán Besip na území Jihomoravského kraje
Kraj bude zpracovávat roční akční plán
Besip na území Jihomoravského kraje, s tímto
seznamovat orgány kraje (Komise dopravy, Rada
případně Zastupitelstvo Jihomoravského kraje),
především za účelem finanční podpory dopravně
preventivních akcí dle navrhovaného plánu.
Zároveň s tímto plánem bude orgánům kraje
předkládáno vyhodnocení činností Besip na
území JmK za předchozí období, případně
i s hodnocením statistiky nehodovosti v kraji.
Shora uvedený akční plán Besip, jeho
hodnocení za předchozí období, podíl činností
jednotlivých subjektů aktivních v oblasti Besip na
regionální i krajské úrovni, vymezení problémových oblastí a nastavení krátkodobých cílů
k odstranění nedostatků bude kraj připravovat ve spolupráci se smluvním partnerem pro
zajištění činností Besip, a to v souladu se závěry jednání Komise BESIP Jihomoravského
kraje. Hodnocení činností Besip v kraji bude zaměřeno především na realizaci jednotlivých
opatření uvedených v koncepci.
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2.2.3 Smluvní partner pro zajištění činností Besip na území kraje
Kraj bude formou výběrového řízení vybírat smluvního partnera (případně jinou
volbou) pro zajištění činností Besip na území Jihomoravského kraje. Prostřednictvím tohoto
smluvního vztahu a podmínek smlouvy bude kraj finančně podporovat, koordinovat a
zajišťovat dopravní výchovu a ostatní dopravně preventivní aktivity na regionální a místní
úrovni na území kraje.
2.3.4 Komise BESIP Jihomoravského kraje
Komise Besip Jihomoravského kraje bude působit jako poradní a konzultační sbor
Komise dopravy a územního plánování Rady Jihomoravského kraje v oblasti Besip. Hlavní
náplní Komise Besip, resp. jejich členů je shromažďovat poznatky z jednotlivých dílčích
oblastí Besip, informovat o nich a případně navrhovat opatření k odstranění nedostatků.
Členové komise se budou podílet na návrhu akčního plánu, hodnotit jeho realizaci za
předchozí období a podílet se na souhrnné zprávě o činnosti Besip na území JMK,
předkládané orgánům kraje. Jednání Komise Besip se bude konat dle potřeby, nejméně však
2x za rok. Počet členů komise není stanoven, členství je dobrovolné a úzce souvisí s profesní
odborností.
Složení Komise Besip:
 Radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti dopravy
Problémová oblast: předseda komise
 Zástupci odboru dopravy KrÚ Jihomoravského kraje
Problémová oblast: tajemník komise, organizační a administrativní činnost komise, dopravně
preventivní akce, lidský činitel, dopravní hřiště, autoškoly
 Zástupce odboru školství KrÚ Jihomoravského kraje
Problémová oblast: dopravní výchova, školní mládež
 Smluvní partner pro zajištění činností Besip na území Jihomoravského kraje
Problémová oblast: metodická a koordinační činnost, Besip všeobecně
 Zástupce Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Problémová oblast: nehodovost, statistiky, prevence a represe na silnicích
 Zástupce Statutárního města Brna
Problémová oblast: Besip na území města
 Zástupce Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Problémová oblast: silnice II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje
 Zástupce Ředitelství silnic a dálnic
Problémová oblast: dálnice a silnice I. třídy na území Jihomoravského kraje
7
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3

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

3.1

Přijetí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na úrovni krajů,
prevence v oblasti BESIP

Usnesením vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1584 schválila vláda revizi a aktualizaci
Strategie na období 2008 až 2012 a uložila ministru dopravy koordinovat plnění opatření
Strategie a informovat vládu o vyhodnocení plnění v ní uvedených opatření. Tímto usnesením
vlády bylo zároveň doporučeno představitelům jednotlivých krajů a obcí, tj. hejtmanům,
primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou
působností zapojit se do plnění jednotlivých opatření a zabezpečit realizaci nástrojů
uvedených ve Strategii.
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4

APLIKACE NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO
PROVOZU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

4.1

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v podmínkách
Jihomoravského kraje

V následujících kapitolách koncepce jsou ze Strategie vybrána ta opatření ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu, která jsou ve Strategii navrhována především v odpovědnosti
krajů. K jednotlivým vybraným opatřením jsou ve sloupci „zodpovídá“ doplněny i ostatní
subjekty, které mohou svojí činností pozitivně ovlivnit Besip v kraji.

4.1.1 SNÍŽENÍ POČTU DOPRAVNÍCH NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ
ZPŮSOBENÝCH NEPŘIMĚŘENOU RYCHLOSTÍ
Nepřiměřená rychlost je dle statistik Policie ČR dlouhodobě hlavní příčinou
dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, s následkem usmrcení je to téměř 50
% podíl. Pro dodržování rychlosti musí být na prvním místě realizováno kvalitní represivní
opatření, tj. cílený dohled policie.
Jedním z velmi účinných preventivních
opatření, kdy řidiči kladně reagují na
naměřenou rychlost, resp. na její překročení
jsou informační automatické měřiče
rychlosti, které jsou instalovány především
v průjezdných úsecích silnic obcemi.
Významným prvkem preventivního
opatření ke snižování rychlosti a ochraně
chodců zejména v obcích je i aplikace
vjezdových ostrůvků především na průtahu
silnic obcemi a důrazné oddělování pěší a
cyklistické
od
motorové
dopravy.
Jihomoravský kraj, jako vlastník silnic II. a
III. třídy, průběžně realizuje citovaná
opatření. Úpravy krajských pozemních
komunikací jsou každoročně plánovány v
„Programu výstavby, rekonstrukcí a oprav
silnic II. a III. třídy v JMK“. Při zadávání
projektové dokumentace dopravních staveb
je aplikace tohoto opatření jedním
z prvořadých požadavků.
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Správce krajských silnic průběžně vyhodnocuje ve spolupráci s Policií ČR
potencionální nehodové úseky silnic, vede jejich evidenci, provádí jejich analýzu, sestavuje
pořadí a priority pro jejich odstranění, které jsou předkládány ke schválení orgánům kraje v
rámci přípravy rozpočtu Jihomoravského kraje.
OPATŘENÍ A 1:

Preventivní působení ke snížení počtu nehod způsobených vlivem
nepřiměřené rychlosti

NÁSTROJE

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE

č.

Kampaň zaměřená na dodržování rychlostních limitů,
A
s důrazem na jízdu v obci a dodržování bezpečné
1.1.1
vzdálenosti.

Policie ČR, kraj, obce,
obecní a městská policie

Používání informačních automatických měřičů
rychlosti.

ŘSD, Policie ČR, kraj, obce,
obecní a městská policie

A 1.2

OPATŘENÍ A 2: Široká aplikace prvků dopravního zklidňování zejména v obcích
č.

NÁSTROJE

A 2.1

Aplikace vjezdových ostrůvků na vjezdech do obcí,
na novostavbách i stávajících komunikacích.

Aplikace prvků dopravního zklidňování v obcích při
A 2.2 rekonstrukcích průtahů obcemi a řešení nehodových
lokalit v obcích.
Motivování měst a obcí k vyšší aplikaci dopravně
A 2.3 inženýrských opatření formou iniciačních grantů
na tyto projekty.

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE
Kraj, obce,
správci komunikací
ŘSD, kraj, obce,
správci komunikací

MD, ŘSD, kraj, obce

OPATŘENÍ A 3: Zvýšení počtu měření rychlosti jízdy
č.

NÁSTROJE

A 3.2

Zvýšení počtu automatických zařízení pro měření
rychlosti.

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE
Policie ČR, kraj, obce,
obecní a městská policie
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4.1.2 Snížení počtu nehod a jejich následků způsobených nedáním přednosti
v jízdě
Nedání přednosti v jízdě
je druhou nejčetnější příčinou nehod
zaviněných
řidiči
motorových
vozidel. Základem opatření v této
oblasti bude úprava dopravního
prostředí tak, aby na křižovatkách
došlo ke zpřehlednění a zvýšení
srozumitelnosti dopravního značení.
Za
účelem
zvýšení
bezpečnosti železničních přejezdů je
v kraji zřízena Krajská přejezdová
komise při s.o. SDC Brno. Tato
komise
pravidelně
hodnotí
železniční přejezdy na území JMK,
sestavuje
plán
nejrizikovějších
přejezdů, jejich rekonstrukcí a úprav
přejezdového
zabezpečovacího
zařízení. Navrhuje přejezdy vhodné
ke zrušení.

OPATŘENÍ B 1: Zvýšení přehlednosti křižovatek
č.

NÁSTROJE

ZODPOVÍDÁ

B 1.1

Zvyšování srozumitelnosti dopravního zařízení a
značení.

MD, kraj, obce, Policie ČR,
správci komunikací

B 1.2

Udržování rozhledových trojúhelníků křižovatek
pozemních komunikací.

Správci komunikací, Policie
ČR, obecní a městská policie

B 1.3

Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce
a zajištění jejich řádné viditelnosti.

Správci komunikací,
kraj, obce
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OPATŘENÍ B 2: Zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů
č.

NÁSTROJE

Zkvalitnění dopravního značení na křižujících
pozemních komunikacích s železnicí (silnic,
B 2.1
městských komunikací, účelových komunikací,
polních a lesních cest).
B 2.2

Udržování rozhledových polí úrovňových křížení
pozemních komunikací s železničními tratěmi.

ZODPOVÍDÁ
Kraj, obce, Policie ČR,
správci komunikací
Kraj, obce, Policie ČR,
SDC Brno, správci
komunikací
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4.1.3 Snížení počtu nehod a jejich následků zaviněných pod vlivem alkoholu,
léků a jiných návykových látek
V oblasti alkoholu a návykových látek musí jít jednoznačně o cílené působení
na změnu chování zejména řidičů. Největší důraz bude kladen na represivní činnost policie.

OPATŘENÍ C 1:
č.

Snížení počtu nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, léků a
jiných návykových látek prostřednictvím výchovného působení

NÁSTROJE

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE

Podpora kampaní, vlastních aktivit či pedagogicko
organizačních opatření zaměřených na nebezpečí
C 1.1.1 řízení pod vlivem alkoholu, léků a jiných
návykových látek s důrazem na odpovědnost
konzumenta.

MD, kraj, obce, Policie ČR,
obecní a městská policie

Kontrola uplatňování poznatků o vlivu alkoholu,
léků a jiných návykových látek na způsobilost řídit
motorová a nemotorová vozidla a na bezpečnost
silničního provozu ve vzdělávacích programech
škol a autoškol.

MD, kraj, obce, Policie ČR,
obecní a městská policie

C 1.2.1

4.1.4 Snížení vážnosti následků nehod zvýšeným používáním zádržných
systémů
Zádržné systémy (bezpečnostní pásy, dětské zádržné
systémy) patří k nejvýznamnějším prvkům pasivní bezpečnosti ve
vozidle. Oproti motoristicky vyspělým státům je v České republice
jejich používání jak řidiči motorových vozidel, tak i spolujezdci
velice podceňováno. Je nutno zdůraznit význam bezpečnostních
pásů při jízdě zejména v obci, tedy při nižších rychlostech a pak
také u spolujezdců na zadních sedadlech (obojí je z hlediska
veřejnosti nesprávně vnímáno jako méně rizikové chování).
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Vozidlo – aktivní bezpečnost, tj. snaha předejít nehodě (technický stav vozidel,
zajištění výrobcem daných parametrů vozidla), – pasivní bezpečnosti, tj. snaha výrobců
vozidel snížit následky nehody (bezpečnostní pásy, dětské zádržné systémy), v neposlední
řadě snaha výrobců vozidel zajistit při provozu vozidla min. vliv na životní prostředí.

OPATŘENÍ D 1: Zvýšení četnosti používání bezpečnostních pásů prostřednictvím
výchovného působení
č.

NÁSTROJE

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE

Vlastní kampaně a aktivity zaměřené na zádržné
systémy s důrazem na:
D
1.1.1

 používání bezpečnostních pásů při jízdě v obci
 používání bezpečnostních pásů na zadních
sedadlech

MD, kraj, obce, Policie ČR,
obecní a městská policie

 používání dětských zádržných systémů.

4.1.5 Zvýšení ochrany zranitelných účastníků silničního provozu
Jedním
z nejvážnějších
problémů
provozu na pozemních komunikacích v ČR je
vysoké procento kolizí motorových vozidel s
chodci a cyklisty, včetně osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.
V oblasti změny chování zranitelných
účastníků silničního provozu je nutné zapojit
zejména školy, pracovat intenzivně se školní
mládeží, vhodnou formou zaujmout danou
věkovou kategorii.
V neposlední řadě je nutno se zaměřit na
zajištění bezpečného dopravního prostoru, a to
důsledným oddělováním pěší, cyklistické a
motorové dopravy.
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OPATŘENÍ E 1: Zvýšení ochrany dětí na pozemních komunikacích
č.

NÁSTROJE

Podpora mediálních kampaní nebo zajištění
vlastních mediálních kampaní nebo jiných
E 1.1.1
informačních aktivit, zaměřených na zvýšení
ochrany dětí.

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE
MD, kraj, obce, Policie ČR,
obecní a městská policie

OPATŘENÍ E 2: Zvýšení právního vědomí chodců, cyklistů a motocyklistů jako
účastníků silničního provozu
č.

NÁSTROJE

Zapojení veřejnosti, včetně dětí a osob s omezenou
E 2.1 schopností pohybu a orientace do identifikace
rizikových míst.

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE
Kraj, obce, Policie ČR, obecní
a městská policie, zřizovatelé
škol

Zajistit informační aktivity zaměřené na bezpečnost:
 chodce (přecházení vozovky, viditelnost)
E 2.2

 cyklisty (ochranné přilby, viditelnost)
 motocyklisty (specifická rizika).

Kraj, obce, Policie ČR,
obecní a městská policie,
zřizovatelé škol
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4.1.6 Vytváření bezpečného dopravního prostoru
Bezpečný dopravní prostor dokáže velice účinně eliminovat vznik dopravních nehod
a snížit závažnost jejich následků, jak při nehodách mimo zastavěné území, tak i při nehodách
v obcích.
Základní investice do úpravy dopravního
prostoru jsou v porovnání s ostatními opatřeními
vysoké. Vytváření bezpečného dopravního prostředí
v sobě zahrnuje jak systematické odstraňování míst
častých nehod, tak provádění bezpečnostního auditu
pozemních komunikací před plánovanou výstavbou.
Za prioritu moderní evropské dopravní
politiky již není považována rychlá a nerušená jízda
motorových vozidel, ale snaha o trvale udržitelnou
mobilitu na základě hledání rovnováhy a
harmonizace podmínek jednotlivých druhů dopravy
(pěší,
cyklistická,
veřejná,
individuální
automobilová).
Kolize chodců a cyklistů s motorovými
vozidly vychází vždy z hlediska následků nehod
nepoměrně v neprospěch chodců a cyklistů. Jde tedy
o nejzranitelnější kategorii účastníků silničního provozu.
Účinnou ochranou zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích před
srážkou s vozidly je především oddělování průchozího a průjezdního prostoru výstavbou
chodníků a stezek pro chodce a cyklisty, případně vytváření vyhrazených jízdních pruhů pro
cyklisty v hlavním dopravním prostoru (na vozovce). Bezpečné křížení tras pěších a
automobilů se vytváří zejména budováním mimoúrovňových křížení, budováním křižovatek
řízených světelným signalizačním zařízením i na frekventovaných přechodech pro chodce,
budováním ochranných ostrůvků na vozovkách s četnými jízdními pruhy apod. Stále více se
požaduje doplnění organizačních návrhů na zřízení nových přechodů pro chodce o již uvedené
stavební úpravy a o výstavbu nástupních ploch (chodníků).
Podpora cyklodopravy je zdůvodnitelná pro její naprosto zřejmá pozitiva – umožňuje mobilitu
bez ohledu na stáří a výši příjmu, je cenově výhodná, bezhlučná, přátelská k životnímu
prostředí a má malé plošné nároky. Cyklisté nemají takový problém s hledáním parkovacích
míst, s dopravními kolapsy a zácpami. Pravidelná jízda na kole je vynikající prevencí proti
civilizačním chorobám. Významný je i přínos cyklistiky pro relativně nerušící mobilitu
návštěvníků v přírodním i městském prostředí a tím i pro rozvoj cestovního ruchu.
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OPATŘENÍ F 2: Nezávislá kontrola a prověření projektové dokumentace nově
plánovaných dopravních staveb (Bezpečnostní audit – viz směrnice
„Infrastruktura“)
č.

NÁSTROJE

Aplikace „Bezpečnostního auditu“ na nově
F 2.3 připravované dopravní projekty v rozdílných fázích
projektové dokumentace.

ZODPOVÍDÁ
MD, kraj, obce,
správci komunikací

OPATŘENÍ F 3: Systematické zjišťování a odstraňování příčin nehodovosti
v místech častých dopravních nehod (Řízení bezpečnosti silniční
sítě)
č.

NÁSTROJE

F 3.3

Řešení míst častých dopravních nehod dle celostátně
platné metodiky.

Zintenzivnění dohledu na dodržování pravidel
F 3.4 silničního provozu v místech častých dopravních
nehod.

ZODPOVÍDÁ
MD, kraj, obce, Policie ČR,
správci komunikací,
Policie ČR

OPATŘENÍ F 5: Podpůrná opatření k zajištění bezpečné silniční infrastruktury
č.

NÁSTROJE

Omezovat a nepovolovat zřizování a provozování
reklamních zařízení v ochranných pásmech všech
typů pozemních komunikací
a pravidelně
F 5.2 vyhodnocovat kontrolní činnost v oblasti dodržování
zákonných podmínek pro provozování reklamních
zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních
komunikací.

ZODPOVÍDÁ
MD, kraj, obce,
Policie ČR, správci
komunikací
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4.1.7 Dopravní výchova
Být účastníkem provozu na pozemních komunikacích je dnes již naprostou
samozřejmostí pro každého člověka. Chovat se však v tomto prostředí bezpečně a ohleduplně i
vůči ostatním, již tak úplně samozřejmé není. Vyžaduje to od každého jednotlivce velkou
znalost spojenou s dovedností a správnými návyky, které je nutno si vytvářet a upevňovat po
celý život.

OPATŘENÍ H 2: Dopravní výchova žáků základních škol
č.

NÁSTROJE

H 2.2

Materiální zajištění realizace dopravní výchovy na
základní škole

ZODPOVÍDÁ
MD, kraj, obce, zřizovatelé
škol

MD, kraj, obce, Policie ČR,
Zabezpečování provozu dětských dopravních hřišť
obecní a městská policie,
H 2.4
v souladu s platnou metodikou MD.
zřizovatelé škol, Domy dětí a
mládeže, autoškoly

OPATŘENÍ H 5: Doškolování řidičů
č.

NÁSTROJE

H 5.2 Podpora doplňkových kurzů bezpečné jízdy.

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE
MD, kraj, obce, Policie ČR,
obecní a městská policie

OPATŘENÍ G : Zkvalitnění výuky chování při nehodě a poskytování první pomoci
č.

G1

NÁSTROJE
Informování veřejnosti o nutnosti a způsobech
poskytování první pomoci a chování po nehodě.
Podpora zvyšování kvalifikace lektorů zdravotní
přípravy.

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE
MD, kraj, obce, Policie ČR,
obecní a městská policie
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4.1.8 Zvýšení respektu účastníků silničního provozu k dodržování právní
úpravy
Zvýšení respektu všech účastníků provozu vůči právní úpravě ve smyslu jejího
dodržování je významným prvkem vedoucím k nápravě současného stavu. Největší význam
pro okamžitou eliminaci problémového chování na silnicích má represivní úloha policie při
dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na silnicích.
V
současnosti
není
dostatečně
mezi
občany
akceptován význam bezpečnosti
provozu
na
pozemních
komunikacích. Jednotlivá opatření
přijímaná ke zvýšení bezpečnosti
dopravy jsou podceňována a
existuje jen malá podpora jejich
přijímání.
Společnost
chápe
ohrožení z různých stran – rostoucí
kriminalita, šíření nemocí, drogy
apod., ale už nevnímá takové
riziko z oblasti provozu na
komunikacích. Stále se setkáváme
s nízkým právním vědomím
občanů a hrubým porušováním
pravidel provozu na pozemních
komunikacích.
V rámci přenesené působnosti provádí kraj průběžně intenzívní státní odborný dozor
v souladu se zák. 111/94 Sb. o silniční dopravě a zák. 56/2001 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, a to se zaměřením na opakující se zjištění správních deliktů.
OPATŘENÍ I 2: Zintenzivnění dohledu nad dodržováním právní úpravy
č.

NÁSTROJE

ZODPOVÍDÁ

I 2.2

Zabezpečení účinného státního odborného dozoru nad
Stanicemi technické kontroly.

MD, kraj

Zabezpečení účinného státního odborného dozoru nad
I 2.4 provozovateli silniční dopravy ve smyslu zákona
111/94 Sb.,§2, odst.5.

MD, kraj
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4.1.9 Koordinace činností v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Řešení zvýšení bezpečnosti silničního provozu vyžaduje komplexní přístup
zohledňující širokou škálu různých faktorů a současně i intenzivní zapojení všech subjektů,
které mohou její úroveň ovlivnit. Vyplývá to ze samotné různorodosti uživatelů silniční sítě a
z odlišných odpovědností za jejich správu a údržbu i dozor v silničním provozu.
Koordinační činnost Besip na území kraje bude realizována na základě výsledků
jednání Komise Besip Jihomoravského kraje a dále prostřednictvím smluvního partnera pro
zajištění činností Besip v kraji. Metodicky bude Besip realizován v součinnosti s oddělením
Besip při Ministerstvu dopravy ČR a jim pověřenou výkonnou složkou v oblasti Besip na
celorepublikové úrovni státní příspěvkovou organizací Centrum služeb pro silniční dopravu,
případně ve spoluprácí s ostatními subjekty podílejícími se na těchto činnostech např.
s Preventivně informační skupinou Krajského ředitelství policie JMK, obecní a městskou
policií, dětskými domy dětí a mládeže, autoškolami apod.

OPATŘENÍ J 1: Metodické řízení veřejné správy v oblasti bezpečnosti silničního
provozu
č.

NÁSTROJE

J 1.1

Koordinace a podpora činností koordinačních orgánů
v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE
MD, kraj, obce, Policie ČR,
obecní a městská policie,
zřizovatelé škol

MD, kraj, obce, Policie ČR,
Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti silničního
obecní a městská policie,
J 1.2
provozu na regionální a místní úrovni.
zřizovatelé škol, domy dětí a
mládeže
J 1.3

Úzká koordinace informačních, preventivních a
represivních aktivit.

MD, kraj, obce, Policie ČR,
obecní a městská policie,
zřizovatelé škol

Kraj, obce, Policie ČR,
Vytváření regionálních a místních plánů zvýšení
obecní a městská policie,
J 1.4 bezpečnosti silničního provozu se zapojením široké
zřizovatelé škol, domy dětí a
veřejnosti a nepřímou finanční podporou MD ČR.
mládeže

20

BESIP

Jihomoravský kraj

...protože jde o život!

OPATŘENÍ J 3: Zajištění analytické a koncepční činnosti
č.

NÁSTROJE

ZODPOVÍDÁ

J 3.2

Každoroční vyhodnocování Strategie a stanovení
priorit na další kalendářní rok; podání informace vládě
ČR

MD,
kraj, obce,
Policie ČR

J 3.4

Průběžné vyhodnocování účinnosti legislativy
upravující podmínky provozu na pozem. komunik.;
dávat podněty k odstraňování legislativních či jiných
bariér bránících zajištění Besip či efektivnímu výkonu
činnosti policie na tomto úseku.

MD, Policie ČR,
kraj, obce

OPATŘENÍ J 4: Zvýšení intenzity zapojení dalších subjektů do systému prevence
nehod na pozemních komunikacích
č.

NÁSTROJE

ZODPOVÍDÁ - PODÍLÍ SE

Podporování vybraných projektů ke zvýšení MD, kraj, obce, Policie ČR,
J 4.1 bezpečnosti silničního provozu, nestátních institucí
obecní a městská policie,
formou grantů.
zřizovatelé škol
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5.

PROBLÉMOVÁ ČÁST BESIP, LIDSKÝ FAKTOR

V této kapitole je věnována pozornost základní problémové oblasti Besip, tj. lidský
faktor, neboť více jak 90 % všech dopravních nehod v České republice je zaviněno selháním
lidského činitele. Pokud má být účinně vyvinuta snaha na snížení počtu dopravních nehod a
jejich tragických následků, je nutné zaměřit hlavní pozornost na tohoto největšího viníka
všech kategorií účastníků silničního provozu.

5.1

Lidský činitel

Bohužel v současné době zůstává neopomenutelným
problémem nízké právní vědomí občanů, především
nedodržování a hrubé porušování pravidel provozu na
pozemních komunikacích a nedostatečné akceptování
celospolečenského významu bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích.
Nápravu současného stavu lze docílit pouze aktivním
přístupem k prevenci a dopravní výchově, vzděláváním v
oblasti znalostí právní úpravy a chování v dopravním
prostředí,
poskytováním
aktuálních
informací
i
nekompromisním přístupem v oblasti represe, dohledem
policie a jejími restriktivními opatřeními, včetně přijetí
některých nutných změn v právní úpravě provozu na
pozemních komunikacích.
Preventivní výchovu účastníků silničního provozu nutno zaměřit zejména na
předškolní a školní mládež, řidiče začátečníky i řidiče profesionály.
Zpřísnit kontrolu dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, zejména
dodržování přiměřené rychlosti, používání bezpečnostních pásů, věnování se plně řízení
vozidla, ohleduplnost v silničním provozu, absence alkoholu apod.
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5.2

Dopravně preventivní výchova

Dopravní výchova jako základní prostředek pro formování chování všech účastníků
provozu, převážně mladé generace, musí být součástí téměř všech opatření směřujících k vyšší
bezpečnosti silničního provozu. Mimo plnění ostatních opatření „Strategie“ považuje
Jihomoravský kraj za svoji prioritu v oblasti Besip podporovat právě dopravní výchovu
mladých účastníků silničního provozu (chodci a cyklisté jako nejzranitelnější kategorie) i
budoucích mladých řidičů, působit na jednotlivce, společenské skupiny i na veřejnost jako
celek, a to jak přímou finanční podporou samotných činností, tak podporou při budování
materiálně technického zázemí pro tuto činnost.
Bohužel pojem „dopravní výchova“ téměř úplně vymizel z terminologie vzdělávacích
programů škol. Vzhledem k naprosté volnosti učitelů v přístupu k naplňování dopravní
výchovy se lze důvodně domnívat, že úroveň znalostí a dovedností žáků základních škol je
velice rozdílná. Je spoléháno na uvědomění učitelů a jejich dobrou vůli zařazovat do výuky
svých předmětů vazby ve prospěch dopravní výchovy. Kladným faktorem je, že je dopravní
výchova zařazována do činností téměř všech zařízení pro mimoškolní výchovu (např. Domy
dětí a mládeže), že se poměrně výrazně v oblasti školní dopravní výchovy angažují i
pracovníci policie. Přesto nutno zdůraznit, že systematická a účinná dopravní výchova může
být pouze ta, která bude realizovaná v rámci povinné školní docházky řádně odborně
připravenými učiteli. Současná generace by měla umět nejen pracovat na počítači, ale měla by
vědět jak se bezpečně a ohleduplně chovat v dopravním prostoru jako chodec, cyklista nebo
řidič.
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5.2.1
kraje

Dopravní výchova na dětských dopravních hříštích na území Jihomoravského

Kraj v oblasti silniční dopravy
podporuje dle objektivních možností
všechny aktivity vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti na silnicích, zejména při
výchově mládeže.
Na
dětských
dopravních
hřištích v JMK probíhá v rámci
celostátního programu pro žáky 4. a 5.
tříd základních škol systematická
dopravní
výuka
v souladu
s
tématickým plánem Ministerstva
dopravy ČR. Jedná se o základní
rozsah znalostí pro chodce a cyklisty v
tomto věku, včetně nacvičování
jednotlivých
dopravních
situací
blízkých běžnému silničnímu provozu.
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Stálá dětská dopravní hříště v JMK
město
(obec)
Blansko
Vyškov

Miroslav

Brno

vlastník

provozovatel

CSPSD s.p.o. Praha
Letňanská 65/24, 190 00 Praha
9
CSPSD s.p.o. Praha
Letňanská 65/24, 190 00 Praha
9
Město Miroslav
nám. Svobody 1
671 72 Miroslav
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1,
601 67 Brno

Oslavany

Základní škola Oslavany, Hlavní
43
66412 Oslavany

Mikulov

Město Mikulov
Náměstí 1
692 01 Mikulov

Brno

Brno

Brno

Kuřim
Znojmo

Statutární město Brno
Dominikánské
nám.
601 67 Brno

Autoškola
Zdeněk
Kotvrdovice 190, 679 07

Kontakt
Pernica,

Dům dětí a mládeže Vyškov
Brněnská 7, 682 01
Autoškola Ambroš Stanislav,
Nádražní 459/9
671 72 Miroslav

Základní škola Brno Pastviny 70,
624 00
Základní škola Kuřim Tyršova
1255
664 34
Město Znojmo
náměstí Armády 1213/8
66902 Znojmo 2

tel. 517348962

tel. 604991325

správu provádí „Veřejná zeleň města
Brna“,
využíváno Městskou policií Brno odbor prevence
Zelný trh 331/13
využíváno ZŠ Oslavany,
výuku dopravní výchovy provádí
Dům dětí a mládeže Oslavany,
Hybešova 3, 664 12

tel. 546423224
tel. 546423520 tel.
739634100

využíváno Městskou policií Mikulov
+ Autoškola Svoboda

tel. 519444608
tel. 519444608

Areál dopravní výchovy v areálu
Riviéra Brno,
196/1, ul. Bauerova - Mlýnský náhon,
v současné době ve výstavbě

Základní škola Brno-Horácké
náměstí 13
62100

tel. 777888573

Základní škola Brno-Horácké náměstí
13, využíváno
Městskou policií Brno - odbor
prevence,
Zelný trh 331/13
provozovatel NS Spektrum s.r.o., Bc.
M. Suk,
Brno-Žitná 1, 621 00
ve spolupráci s Centrem AMAVET
Junior Brno o.s.,
Cacovická 6, 614 00 Brno
Základní škola Kuřim Tyršova
1255
664 34
Odbor dopravy
ve výstavbě

tel. 548210035
tel. 548533712

tel. 548210035

tel. 548210035
tel. 541321507

tel. 606749060
tel. 541210160

tel. 541230307
tel. 515216444
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Mobilní dětská dopravní hříště v JMK
město
(obec)

vlastník

Městská policie Brno
Štefánikova 112/43
612 00
Automotoklub Mladost
Hodonín Hodonín
Sadová 9, 695 01
Autoškola Adolf Svoboda
Lednice a Autoškola Marta
Lednice
Pixová, Valtická 260,
691 44, Lednice
UAMK, o. s. Praha
Brno
Na Strži 1837/9,
140 02 Praha
UAMK, o.s. Praha
Hustopeče Na Strži 1837/9,
140 02 Praha
dříve Autoškola navrátil
Brno
Znojmo
nyní Autoškola Chládek
Znjmo
Brno

provozovatel
Městská policie Brno
odbor prevence
Zelný trh 331/13
Automotoklub Mladost
Hodonín, Sadová 9, 695 01
amkhodonin@seznam.cz
Autoškola Adolf Svoboda
Lednice a Autoškola Marta
Pixová, Valtická 260,
691 44, Lednice
Středisko bezpečné jízdy s.r.o.,
Brno-Žabovřesky, Minská
147/37
Ing. Jana Radová, Hustopeče,
Kollárova 351/15, 693 17
Autoškola Chládek Znojmo

Kontakt
tel. 548210035
tel. 548533712
tel. 518354877

tel. 519340115
tel. 541240902
tel. 603413614
tel. 519324525
tel. 602736241
tel:
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6

Statistika dopravní nehodovosti

Dokument koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji se dále
podrobně nezabývá rozborem příčin dopravních nehod, analýzami dat souvisejících s dopravní
nehodovostí, finančním vyjádřením ztrát nebo zpracováváním ekonomických stránek
dopravních nehod, případně opakovaným vyhodnocováním nebo kopírováním již
zpracovaných statistik dopravní nehodovosti např. Ministerstvem vnitra, které má tuto
povinnost ze zákona. Související problematika včetně aktuálních údajů je snadno dostupná na
webových stránkách Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR apod. Nejvhodnější
odkazy jsou uvedeny dále.

http://www.policie.cz/web-informacni-servis-statistiky.aspx

http://www.ibesip.cz/Statistiky-data/Statistiky-nehodovosti
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Jiné užitečné odkazy Besip:
• Ministerstvo dopravy:
www.mdcr.cz
• Ministerstvo dopravy – Besip:
www.ibesip.cz
• Pravidla silničního provozu:
www.novapravidla.cz
• Ministerstvo vnitra:
www.mvcr.cz
• Nadace BESIP:
www.nadacebesip.cz
• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy: www.cyklostrategie.cz
• Motožurnál - ČRo1:
motozurnal.centrum.cz
• Centrum dopravního výzkumu:
www.cdv.cz
• The Action:
www.theaction.cz
• Domluvme se:
www.domluvme-se.cz
• Cyklistické přilby:
www.nakolojensprilbou.cz
• Bezpečně do školy:
www.bezpecnedoskoly.cz
• Autoklub ČR:
www.autoklub.cz
• Ústřední automotoklub České republiky: www.uamk-cr.cz
• Bezpečné silnice dětem:
www.clive-detem.cz
• Bezpečné silnice:
www.bezpecnesilnice.cz
• Nadace Partnerství - soutěž Cesty městy, zaměřená na zklidňování dopravy:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty
• Info-AutoMoto - informace z oblasti auto-moto: www.info-automoto.cz
• Internetový zpravodaj Komunikace a doprava: www.izdoprava.cz
• ŠkoLahrou:
www.skodahrou.cz.
• Centrum dopravního výzkumu

http://www.czrso.cz/index.php?id=523
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