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Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že v oblasti bezpečnosti dopravy je nutné se zaměřit také na další 

faktory jako ekologičnost, doba jízdy a její předvídatelnost, možnosti odpočinku či kvalitu infrastruktury. 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
1. K chybějícímu způsobu vyhodnocení naplňování cílů 

Bezpečnost dopravy je významný faktor, ale v oblasti silniční dopravy není jediný. Těmi dalšími jsou užitné 

parametry přepravy, ekonomika přepravy, ekologičnost dopravy, komfort/pohodlí přepravy, doba jízdy a její 

předvídatelnost, resp. schopnost dodržet naplánovanou dobu dojezdu do cílového bodu atd. Není vhodné, 

aby se parametr bezpečnosti dostával do přímého rozporu s dalšími zmiňovanými parametry, protože pak 

se dostávají účastníci provozu do situace „buď anebo“ a ne vždy mají v sobě dostatek uvědomění, aby volili 

primárně bezpečnost, notabene když řada zejména profesionálních řidičů je svými zaměstnavateli přímo 

motivována, aby jejich primárním kritériem byla například ekonomika. Proto je mnohem vhodnější řešit 

problematiku systémem „win-win“, kdy pozitivní posun v bezpečnosti bude uskutečněn současně 

s pozitivním (nebo alespoň neutrálním) dopadem do ostatních podstatných oblastí. Tím společným 

jmenovatelem, minimálně pro oblasti bezpečnosti, ekonomiky, ekologie, komfortu, prediktability dojezdu je 

PLYNULOST PROVOZU. Právě zvýšení plynulosti dopravního proudu zvýší současně i bezpečnost, sníží 

emise, sníží dobu jízdy, a tím i její komfort atd. 

 

Oceňujeme, že se na rozdíl od předchozích let v dokumentu více akcentuje vliv silniční infrastruktury; dle 

našeho názoru by mohla být zdůrazněna i více. Infrastruktura se na celkové bezpečnosti podílí klíčovým 

podílem, jak ukazují dosavadní statistická data, ze kterých za poslední období vyplývá, že hlavního poklesu 

nehodovosti se dosáhlo otevřením nových úseků silnic a dálnic, případně oddělením dopravních proudů. 

Klíčová bude rovněž IT infrastruktura. 

 

Dále, bylo by užitečné, pokud by se ve statistikách pracovalo více s relativními čísly (než absolutními), 

vztaženými k příslušným dopravním výkonům, hustotě dopravy, počtu držitelů řidičských oprávnění (muži, 

ženy, věkové skupiny, ...) atp. Díky tomu bychom získali objektivnější představu/informace. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
2. Ke kap. 4.1.2 Mladí řidiči, str. 18  

Doporučujeme ze seznamu na str. 18 vypustit bod Omezit počet pokusů o získání řidičského oprávnění před 

nutným opakováním celého výcviku. 

 

Odůvodnění:  

Omezení počtu pokusů u zkoušek na úkor povinnosti nového absolvování celého výcviku bezpečnost provozu 

dle našeho názoru problém zásadně nevyřeší. Přiložený graf v této kapitole navíc jasně ukazuje, že problém 

není u věkové skupiny 18-24 let, ale spíše 25-44 let. Údaje grafu navíc neposkytují objektivní obraz, neboť 

udávají nehodovost jen v absolutních číslech. Pro objektivní zhodnocení bychom museli zohlednit velikost 

dopravních výkonů, která jsou právě ve věku 18-30 let nejvyšší (mladí řidiči pracují v různých rozvážkových 

dopravních společnostech s nájezdem až 100 tis. km ročně) a se vzrůstajícím věkem klesají. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3. Ke kap. 4.1.3 Účastníci provozu/Další oblasti, str. 19  

Navrhujeme zpřesnit bod týkající se edukace účastníků silničního provozu v souvislosti s rozšířením 

bezpečnostních prvků do základních i nadstandardních výbav nově vyráběných vozidel. Vzdělávání v této 

oblasti by mělo být podstatným prvkem obsahu kurzů autoškol i následného školení řidičů. 

 

Odůvodnění:  

Dle našeho názoru se jedná o důležitý element. Znalost fungování i limitů daných bezpečnostních systémů 

má dopad na chování účastníků provozu, zejména řidičů motorových vozidel a může výrazným způsobem 

přispět k bezpečnosti provozu. Z našich informací vnímáme, že řidiči, kteří nejsou dostatečně seznámeni 

s funkcí a limity těchto veskrze pozitivních systémů, pak mnohdy přeceňují své schopnosti (resp. schopnosti 

těchto systémů), což může vést ke zvýšení rizika v provozu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

4. Ke kap. 4.2 Infrastruktura, str. 21  

Požadujeme přepracovat třetí odstavec na str. 21 následovně: 

 

Nový text: 

„Pokud jde o stávající síť komunikací, bezpečný prostor pro pohyb v městech a obcích je podmíněn tzv. 

zklidňováním dopravy. To je nezbytné realizovat zejména na průtazích silnic obcemi, v městských centrech 

a obytných oblastech. Hlavní průtahy musí být koncipovány s prioritou plynulosti dopravy, která de facto 

automaticky zajistí i potřebnou bezpečnost. Všude, kde je to technicky možné, je třeba dopravu převést na 

obchvaty obcí. Klíčové je přitom bezpečné uspořádání dopravního prostoru, a to nejen prostřednictvím 

dopravního značení. Konkrétní nástroje pro zklidňování dopravy, koncepci hlavních průtahů i vybudování 

obchvatů jsou dány v rámci technických podmínek. Koncepční přístup k podpoře cyklodopravy je podrobněji 

definován v Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021-2030.“ 
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Odůvodnění:  

Základem bezpečnosti, ale i ekologičnosti, ekonomičnosti a komfortu dopravy je zejména její plynulost. Proto 

je nezbytné převést dopravu na obchvaty, a i hlavní průtahy mít koncipované s ohledem na její plynulost. 

Mimo hlavní průtahy je vysoce účelné aplikovat projekty zklidňování celého dopravního prostoru. Tato 

koncepce je dlouhodobě ověřena ve státech s nízkou nehodovostí jako jsou skandinávské státy. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

5. Ke kap. 4.2.2 Infrastruktura/Další oblasti, str. 22 

Mezi body navrhujeme doplnit pokrytí dopravních tahů vysokorychlostní sítí. 

 

Odůvodnění: 

Bez tohoto pokrytí nebudou moci některé nové bezpečnostní systémy a další prvky související s přechodem 

k autonomnímu řízení efektivně a plnohodnotně fungovat. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

6. Ke kap. 4.2.2 Infrastruktura/Další oblasti, str. 22 

Mezi body navrhujeme doplnit důležitost udržování dopravního značení v dobrém stavu a vyčištění stávající 

silniční infrastruktury od neúčelného dopravního značení či jiných neúčelných dopravních opatření a přijetí 

účinných opatření k zamezení jejich dalšímu zavádění (pozn. má vazbu i na prioritní oblastí Rychlost). S tím 

souvisí i správné a dle norem přesně provedené a umisťované dopravní značení.  

 

Dále doporučujeme zařadit vhodné osvětové a výchovné působení na místní samosprávy, které často 

prosazují dopravní prvky typu retardéry, velkoplošné nápisy a značení na vozovkách (provedené barvou se 

sníženým koeficientem adheze), ostrůvky uprostřed vozovek v takovém provedení, které spíše může 

bezpečnost a plynulost silničního provozu ovlivňovat negativně. 

 

Odůvodnění: 

Neúčelná či dokonce pouze formálně užitá dopravní značení snižují respektovanost stanovených pravidel 

a narušují plynulost provozu, čímž dochází ke vzniku nebezpečných situací. Silnice v ČR jsou přitom 

neúčelnými značeními významně zapleveleny. Připomínáme, že MD samo v letech 2006-2007 vyhlásilo 

program "Čisté silnice", jehož cílem bylo právě odstranit neúčelné úpravy. Dále, pokud nebude dopravní 

značení čitelné a v provedení dle norem, nebudou moci některé nové podpůrné (bezpečnostní) prvky ve 

vozidlech efektivně fungovat. Bezpečnost a plynulost (s vlivem mj. i na ekologii) může být ohrožena 

nesprávným či nevhodným provedením některých typů místních úprav, a to z významného důvodu může být 

ovlivněno neznalostí či nedostatečnou odborností místních samospráv, které je zhusta iniciují. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

7. Ke kap. 4.2.2 Infrastruktura/Další oblasti, str. 22 

Požadujeme doplnit seznam na konci str. 22 novým bodem. 
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Nový bod: 

„Vybudovat dostatečný počet odpočívadel a zprovoznit stávající, která jsou momentálně znefunkčněna.“ 

 

Odůvodnění: 

Velká část nehod i s těmi nejzávažnějšími důsledky vzniká v důsledku nepozornosti řidičů, kde se klíčovým 

způsobem promítá únava řidiče. Řidiči vozidel přes 3500 kg a řidiči služebních vozidel mají dokonce dánu 

zákonnou povinnost odpočinku, avšak palčivým problémem silnic v ČR je skutečnost, že tento odpočinek není 

kde realizovat. Tento stav je přitom dlouhodobě nevyhovující. Situace by se dala poměrně rychle zlepšit 

odblokováním množství účelově zatarasených odpočívadel. Obrovským nešvarem poslední doby je 

odstavování zejména kamionů (i neosvětlených za snížené viditelnosti) v odbočovacích pruzích či odstavných 

pruzích dálnic, kde tvoří pevnou překážku bezprostředně v blízkosti vozidel jedoucích až 130 km rychlostí. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

8. Ke kap. 4.2.2 Infrastruktura/Další oblasti, str. 23 

Požadujeme doplnit seznam na str. 23 bodem týkajícím se C-ITS. 

 

Nový bod: 

„Křižovatka hlavní silnice s málo vytíženou vedlejší nebo účelovou komunikací.“ 

 

Odůvodnění: 

Popsaná situace je typickým příkladem pro aplikaci inteligentního proměnného dopravního značení. Bude-li 

na vedlejší komunikaci detekováno vozidlo, rozsvítí se na hlavní silnici upozornění doprovázené případně 

snížením rychlosti jízdy. Dojde tak ke zlepšení bezpečnosti i plynulosti provozu oproti stávajícímu stavu, kdy 

se používají pouze paušální omezení, která mohou narušit plynulost provozu a přispět ke vzniku krizových 

situací (nehledě na negativní dopad do ekonomiky provozu, ale i do ekologie atp.). Námi popsané řešení se 

rovněž často používá ve skandinávských zemích, které se vyznačují vysokou plynulostí dopravy a nízkou 

nehodovostí. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

9. Ke kap. 4.3.2 Vozidla a technologie/Další oblasti, str. 26 

Mezi body opatření navrhujeme doplnit podporu obnovy vozidlového parku (resp. snížení průměrného stáří 

vozidlového parku) a rovněž kontroly technického stavu vozidel (i v provozu na silnicích). 

 

Odůvodnění: 

Ačkoliv kapitola 4.3 správně zmiňuje kontinuálně se zvyšující stáří vozidlového parku ČR, které má velký 

dopad na bezpečnost, zejména pasažérů daného vozidla, Strategie neobsahuje žádná opatření k řešení 

tohoto stavu. V provozu je dle našich zjištění významné množství vozidel, jejichž technický stav neodpovídá 

předpisům. Má to negativní dopad jak na bezpečnost provozu, tak i na životní prostředí (emise, provoz vozidel 

s vyřazenými nebo nefunkčními zařízeními pro snižování emisí). 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

10. Ke kap. 5.1 6 Bezpečnost vozidel, str. 30 

Navrhujeme upravit znění prvního odstavce. 

 

Nové znění: 

„Na zvyšování bezpečnosti vozidel měla v posledních desetiletích EU velký vliv, zejména prostřednictvím 

nařízení (General Safety Regulation, Pedestrian Safety Regulation), která obsahují povinné požadavky na 

bezpečnost vozidel prodávaných v EU. Inovace v technologii vozidel mohou pomoci zmírnit závažnost následků 

nehod (prvky pasivní bezpečnosti jako bezpečnostní pásy, airbagy apod.) a snížit pravděpodobnost vzniku 

střetu (prvky aktivní bezpečnosti jako automatické nouzové brzdění apod.). I přes progres v oblasti 

bezpečnosti vozidel by nicméně výrobci měli být dále povzbuzováni k dalšímu vývoji a splňovat implementaci 

nadstandardních požadavků, např. dle mimopředpisového hodnocením Euro NCAP. Výzkumy dokládají, že 

u vozidla s 5 hvězdičkami je pravděpodobnost vzniku smrtelného zranění o 68 % nižší a o 23 % nižší riziko 

vážného zranění než u 2-hvězdičkových vozidel. Nezbytné jsou rovněž pravidelné kontroly technického stavu.“ 

 

Odůvodnění: 

Je třeba důsledně rozlišovat požadavky mezinárodní předpisové základny, kterými je Česká republika vázána 

(veskrze homologační předpisy), a různá komerční či novinářská hodnocení, mezi která náleží i Euro NCAP. 

Rovněž nelze bezpečnost vozidel zjednodušovat počtem udělených hvězdiček, problematika pasívní 

bezpečnosti je daleko obsáhlejší a svoji roli zde hraje celá řada faktorů (hmotnost vozidla, poloha hnacího 

agregátu, výška sezení, vybavení některými doplňkovými službami/zařízeními bez přímé vazby na základní 

bezpečnost atd.) a nalezli bychom vícero vozidel, která sice mají vysoké hodnocení Euro NCAP, avšak při 

střetu s mnoha jinými vozidly s horším hodnocením dopadnou paradoxně výsledná skóre někdy přesně 

opačně. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

11. Ke kap. 5.1 6 Bezpečnost vozidel, str. 30 

Navrhujeme upravit znění posledního odstavce. 

 

Nové znění: 

„Při analýze nehod bude paralelně sledováno jak Euro NCAP hodnocení, pokud bude pro konkrétní vozidlo 

k dispozici, tak S ohledem na skutečnost, že u některých vozidel není k dispozici Euro NCAP hodnocení, bude 

sledován i doplňkový KPI vycházející ze stáří vozového parku a technické způsobilosti vozidel. Jak dokládá 

datová základna HADN, stáří vozidla negativně ovlivňuje pravděpodobnost vzniku vážného zranění při 

dopravní nehodě. Se zvyšujícím se stářím vozidla se zvyšuje četnost výskytu koroze (povrchové i koroze 

nosných částí karoserie) a s tím související pravděpodobnost deformace interiéru vozidla při střetu.“ 

 

Odůvodnění: 

Viz předchozí připomínka. Euro NCAP je komerční hodnocení a nelze se tedy exaktně opírat pouze o ně. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

12. Ke kap. 7.2 Operativní, str. 38 

Navrhujeme do seznamu doplnit nový bod. 

 

Nový bod: 

„Únava a odpočatost řidiče, doba řízení“ 

 

Odůvodnění: 

Únava, resp. odpočatost řidiče hraje klíčovou úlohu v pozornosti řidiče. Unavený řidič může být svým 

chováním srovnatelný s řidičem, který je pod vlivem alkoholu, proto považujeme za nezbytné toto kritérium 

sledovat. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

13. K příloze 1 – Akční plán – sekce systémová opatření – za bod 44 

Navrhujeme vložit nový bod týkající se výzkumu nehod. 

 

Nový bod: 

„Provádění Národního výzkumu nehod (gesce CDV/MD)“ 

 

Odůvodnění: 

Národní výzkum nehod je důležitým předpokladem pro úspěšné a efektivní řešení snižování silniční 

nehodovosti, jeho výsledky mají využití nejen pro orgány veřejné správy, ale i pro výzkum, inovace, vývoj 

bezpečných automobilů, infrastruktury i preventivních materiálů a programů. 

 

Připomínka je v souladu s bodem 4.4.2 Strategie, kde mezi systémová opatření je zahrnut také „Výzkum 

přispívající ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu“. 

 

Jde o to, abychom měli k dispozici komplexnější a detailnější databázi kořenových příčin a ovlivňujících 

faktorů dopravních nehod, která by byla využitelná jak pro oblast přípravy nové legislativy, vývoje nových 

vozidel, resp. vozidlových systémů, pro projektování dopravních staveb a dopravních zařízení, ale i pro měření 

efektivnosti přijímaných opatření. 

 


