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SOl - komplexní strategie bezpecnosti pro strední Evropu

Další impulz pro zvýšení bezpecnosti silnicního provozu nejen v Ceské republice

Ing. Jaroslav Heinrich

HBH Projekt s.r.o.
Vedoucí ateliéru dopravního inženýrství a bezpecnosti - ADIAS

Bezpecnost silnicního provozu v Ceské republice stále postrádá príslušnou celospolecenskou i politickou

podporu. Mnohem vetší pozornost médií, zalarmování všech odpovedných orgánu a volání po politické
odpovednosti vyprovokovala úmrtí cca 30 osob v souvislosti s tzv. metanolovou aférou, než dvojnásobne
vetší pocet mrtvých ve stejném mesíci na silnicích Ceské republiky. Situace v okolních zemích je obdobná.

Projekt SOL, zpracovávaný za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu
CENTRAL EUROPE, by mel napomoci tento stav zvrátit. Za pomoci expertu OECD, WHO, HA, DEKRy

a mnoha jiných jsou vytváreny materiály, které jasne ukazují, jak lze efektivne využít i relativne malé
prostredky k zvýšení bezpecnosti silnicního provozu na lokální i regionální úrovni. Údaje získané

z partnerství firmy HBH Projekt behem celého projektu, a specificky z pilotních aktivit, mohou být úcinne
využity pri rychlejším snižování následku nehodovosti v silnicním provozu.

[Klícová slova: bezpecnost silnicního provozu, CENTRAL EUROPE, partnerství regionu, WHO, GRSP]

ln the Czech Republic, road traffic safety is sti/llacking relevant social and political supports. In neighbouring
countries, the situation seems to be silimar. The SOL Project being elaborated by the support of the European

Regional Development Fund in the frames of the CENTRAL EUROPE Programme should contribute to the current
state throw down. Thanks to the support of the OECD, WHO, FIA,DEKRAand other institutions' experts studies have
been elaborated cleariy showing how even low financial means can be effectively used in favour of road traffic safety
both at local and regionallevels enhancement. The data gained through the HBHcompany partnership materialized
throughout the entire project and especia/lythrough pilot activities can be effectively used for a fastertraffic accident
consequences mitigation.
[Keywords:road trafficsafety, CENTRALEUROPE,regionalpartnership, WHO,GRSPJ
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VÝZNAM BEZPECNOSTIV KONTEXTU VÝVOJE
SPOLECNOSTIV CESKÉREPUBLICEV POSLEDNíCH
DESETILETíCH

Zranení a úmrtí v silnicním provozu mají na sociální i ekono-
mickou situaci v zemích stredoevropskéhp regionu (Central
Eutopean Space - CEUS) velmi negativní dopad, a presto byla
a jsou ve vetšine z nich neustále podcenována a prezírána.
V soucasné dobe hýbá Ceskou republikou metanolová aféra.
Již po prvních úmrtích byly mobilizovány veškeré relevantní
prostredky státu a média radu týdnu mela toto téma jako klí-
cové a' neobešel se bez nej témer žádný úvodník. Po práve
ukonceném druhém kole senátních voleb volají zástupci vítez-
ných stran po vyvození politické odpovednosti, nejprísnejších
postizích apod. Skutecnost, že v téže dobe, tedy cca od 5. zárí
do 20. ríjna, na našich silnicích zemrelo dvakrát více obyvatel
než na následky metanolu, témer nikoho nezajímá, ovšem
s výjimkou pozustalých a prátel techto obetí. Tento stav
mužeme považovat v Ceské republice za setrvalý bez ohled,u
na vládnoucí koalici ci programy opozicních stran, již témer
ctvrt století (od roku 1986). Jedinou výjimkou bylo ~bdobí
2000-2006, kdy se soustredeným úsilím všech nejvýznamnej-
ších subjektu darilo prosadit mnoho užitecných aktivit a jed-
notlivá dílcí opatrení, která s bezpecností úzce souvisí posunout
z roviny proklamací do roviny praktické realizace, která vrcho-
lila zavedením bodového systému hodnocení ridicu v cervenci
2007. Tento okamžik, který mel být výrazným impulzem k ra-
zantnejšímu snižování poctu a následku dopravních nehod
v dalším období, se však místo masivní mediální podpory doc-
kal masivního mediálníhq odporu, ke kterému naneštestí pri-
speli i mnozí politici v rámci parlamentních voleb v témže roce.
Následné období sice znamenalo pozvolný pokles nehod a je-

SAVE OUR lIVES

jich následku, ale zároven i pozvolný propad Ceskérepubliky
v celoevropském srovnání míry rizika na pocet obyvatel,prí-
padne na pocet vozokm. Vevelmi podobné situaci se v tomto
období nacházela i vetšina státu strední Evropy.

PROJEKTSOLJAKOREAKCENASWOTANALÝZU
BEZPECNOSTISILNiCNíHOPROVOZUV EU

Operacní program ve SWOTanalýzepro zeme strední Evropy
zdurazil "nižší bezpecnost silnicního provozu v nových clen-
ských státech" jako jeden ze slabých clánku tohoto regionu.
Prestože se všechny zeme strední Evropy prihlásily k cíli
EU 15 snížit pocet usmrcených v provozu na pozemních ko-
munikacích na polovinu do roku 2010,jen nekteré splnily ale-
spon približne tento cíl v daném termínu. Pri vedomí všech
techto skutecností 12 zkušených partneru v oblastech zvyšo-
vání bezpecnosti silnicního provozu, prípadne udržitelné mo-

. bility ze zemí CEUS spojilo v rámci Programu pro Strední
Evropusvé síly k novémuprojektuSOL- SaveOur Lives
(Komplexní strategie bezpecnosti silnicního provozu pro
Strední Evropu), s cílem mestum a regionum zvýšit jejich
standardy bezpecnosti na bežnou evropskou úroven. SOLvní-
má bezpecnost silnicního provozu jako širší problém preven-
ce zdraví a v kontextu udržitelné mobility. Pokud jde
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! o bezpecnou a udržitelnou dopravu, je cílem SOL prispet k vetší
soudržnosti nových clenských státu, i jejich mest a regionu
uvnitr stredoevropského prostoru a celé EU predevším pomocí
iniciace široké síte partneru, kterí se profesionálne i ve svém
volném case zabývají souvisejícími problémy a aktivitami.

Koordinátorem projektu se stala Agentura pro logistiku
, a dopravu regionu východní Lombardie, ceským partner~m

projektu firma HBH Projekt spol. s r.o. Celkem je konsorcium
tvoreno 12 partnery zastupujícími všechny zeme regionu
strední Evropy s velmi širokým profesionálním záberem, kte-
rý postihuje významnou cást související problematiky. HBH
Projekt je jediným partnerem v konsorciu, který je prioritne
zameren na bezpecnost komunikací a zároven jediným part-
nerem, který odborne pokrývá otázku vzdelávání pedagogu
v problematice dopravní výchovy a proti úrazové prevence.
Cleny konsorcia jsou univerzity (D, SK), výzkumné ústavy
(PL, H), zástupci autoškol (SK), zástupci autoklubu (SLO), re-
gionální koordinátor programu zvyšování bezpecnosti silnic-
ního provozu (PL), ale také prímo region (A - Štýrsko).
Duležitými úcastníky projektu SOL jsou externí experti WHO,
Mezinárodního menového fondu a OECD - Kate McMahon,

Chris Lines a Mauritio Tira. Poslední dva jmenovaní se spolec-
ne s Ing. Heinrichem, koordinátorem projektu SOL v Ceské
republice, úcastnili ve druhé polovine devadesátých let pro-
jektu 4RP EU DUMAS (Developing Urban Management and
Safety), ve kterém byla pilotním mestem Kromeríž. Další vý-

, znamnou 'silou v projektu SOL je úzké partnerství konsorcia
! s GRSP (Global R6ad Safety Partnership), nemeckou
I DEKROU a asociacemi Cities for Mobility a Cities for Chil-
, dren, jejichž experti peclive dohlížejí jak na vMstní prubeh

projektu, tak predevším na návrh jednotlivých výstupu pro-
jektu SOL, které by mely být doporuceny k následnému
využití. Krome firmy HBH Projekt jsou duležitými partnery
projektu SOL v Ceské republice i Liberecký kraj, který je jed-
ním z pilotních regionu pro vzájemné srovnání a mesta Praha
a Kromeríž, která tvorí tzv. pridružené partnery projektu SOL,
tedy jsou prioritne informováni o veškerých možnostech, kte-
ré projekt SOL jednotlivým clenum a partnerum nabízí a jsou
s nimi konzultovány jednotlivé dílcí postupy a výsledky.

METODICKÝ POSTUP PROJEKTUSOl
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I Situacní analýza
; V souladu s doporuceními všech klícových expertu i v soula-
i du s Národní strategií bezpecnosti silnicního provozu byla

úvodním krokem v pilotním regionu tzv. situacní analýza, kte- '

i rá byla v mnoha aspektech mnohem detailnejší než dosavadní
; zvyklosti v Ceské republice. Prestože zvolený pilotní region

má jeden z nejlepších, ne-li zcela nejlepší systém sberu a ana-
lýzy dat, narazili jsme na skutecnost, že mnoho dat pro dosta-
tecné posouzení situace a následný návrh nejefektivnejších
opatrení zcela chybí. Základním problémem je skutecnost, že
bežne dostupná data o následcích nehodovosti neobsahují je-
jich dostatecne podrobné rozdelení, pokud jde o jednotlivé ve-
kové skupiny obyvatel, ci použití jednotlivých dopravních
módu. Pri doplnení takto podrobného clenení pouze u usmr-
cených osob se ukázalo, že jednotlivá císla jsou tak malá, že
podléhají náhodné chybe a proto pro aktualizaci této analýzy
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Obr. 1 Montáž svodidel pred pevnou prekážkou na silnici 1/10 (výsle-

dek situacní analýzy)

Obr. 2 Informacní radar na silnici 1/14 v Lucanech nad Nisou byl insta-

lován na základe doporucení predchozích bezpecnostních
inspekcí

bude koncem roku 2012 doplneno stejné rozdelení i pro težká
zranení. Podobne nedostatecná jsou i data tzv. neprímých
ukazatelu bezpecnosti silnicního provozu. Presteže ve vý-
zkumném projektu Ceské observatore bezpecnosti silnicního
provozu (CDV v.v.i) byla stanovena metodika jejich sledování
i založena základní národní sít tzv. referencních bodu, v po-
slední dobe není ve sledování techto dat pokracováno ani na
státní, ani na regionální úrovni. Pro analýzli v projektu SOL
poskytlo potrebná data CDV v.v.i,ale pro jakékoliv další analý-
zy budou tato data již zastaralá. Podobne nejsou sledována ja-
kákoliv data o aktivitách Policie CR, predevším z oblasti
dohledu nad dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti a jízd
pod vlivem alkoholu, respektive dostupná data jsou pro po-
trebné analýzy nedostatecná, protože zminují pouze cetnos,t
zjištených prestupku, nikoliv však pocet techto prestupku na
pocet hodin sledování, prípadne na pocet kontrolovaných ri-
dicu. Podobne jako v mnoha jiných státech stredoevropského
regionu zcela schází i jakékoliv sociologické pruzkumy z ob-
lasti bezpecnosti dopravy, ale' i používání jednotlivých do-
pravních módu. Všechny výše uvedené zdroje dat jsou
vnímány externími experty projektu SOL jako nezbytné pro
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co nejefektivnejšívyužití dostupných financních prostredku.
I pres dílcínedostatky v potrebných vstupních datech upozor-
nila Situacní analýza stavu bezpecnosti silnicního provozu,
kterou zpracovalHBH Projekt zapomoci zahranicních exper-
tu pro Libereckýkraj v roce 2012, na nekolik méne známých
skutecností, z nichž nejvícevynikla ta, žev roce 2010bylavet-
šina usmrcených ve vekové skupine 55+, a to zvlášte mezi
chodci a cyklisty.Na základe tohoto zjištení bylnásledne upra-
ven i predbežný návrh jedné z pilotních aktivit, kdy predme-
tem zkrácených bezpecnostních inspekcí se nove staly
všechny lokality se zvýšeným výskytem zranitelných osob.
Velmi pozitivne byla v posouzení situacní zprávy hodnocena
podrobná analýzacelésítesilnicv Libereckémkraji se zamere-
ním na výskyt míst s opakovanými dopravními nehodami
s usmrcením nebo težkým zranením.

J

Strategie zvýšení bezpecnosti Libereckého kraje pro
roky 2011-2020

Výsledky situacní zprávy byly vedle Národní strategie bezpec-
nosti silnicního provozu pro roky 2011-2020 jedním z pod-
kladu pro - následný návrh Strategie zvýšení bezpecnosti
Libereckého kraje, který zpracoval odbor dopravy Liberecké-
ho kraje ve spolupráci s dalšími subjekty jako naplnení opatre-
ní Ú5.3 Národní strategie BESIP. I pres skutecnost, že tato
strategie patrí tradicne k nejlepším v Ceské republice, má
v porovn~ní s formou doporucenou experty SOL nekolik vf-
znamných nedostatku. Predevším vzhledem k nedostatecným
datum pro analýzu stavu jsou jednotlivá opatrení spíše orien-
tována na cinnosti, které jsou "tradicní", ale jejichž skutecná
úcinnost nebyla nikdy dostatecne objektivne posouzena. Dal-
ším problémem je, že obsahuje pouze opatrení, která jsou bud
plne financovaná, nebo významne spolufincovaná Liberec-
kým krajem, nedotýká se tedy témer vubec napríklad celé pro-
blematiky autoškolství nebo technických kontrol vozidel.
Neobsahuje v sobe ani žádné samostatné aktivity v rámci roz-
poctu jednotlivých obcí a mest napríklad pro zvýšení bezpec-
nosti chodcu nebo cyklistu, prestože takové bezpochyby
existují.

Akcní plán - overení pilotních aktivit
Poslední pololetí projektu SOL bylo venováno implementaci
vybraných pilotních aktivit dle Akcního plánu. Jednotlivé ak-
tivity byly zvoleny ve vazbe na Strategie bezpecnosti Liberec-
kého kraje, situacní analýzu a rovnež s ohledem na prioritní
zamerení partnera projektu HBH Projekt.

První pilotní aktivitou je Overení úcinnosti zkrácených bez~
pecnostních inspekcí, tedy opatrení plnícího aktivitu Kl.l dle

Národní strategie BESIP.V reakci na výsledky situacní analýzy
a skutecnost vysoké nehodovosti chodcu ve veku 55+ byla pu-
vodne zamýšlená inspekce okolí škol rozšírena i na další ob-
jekty s vyšším výskytem starších chodcu a cyklistu (obecní
úrady, domovy duchodcu, zdravotní zarízení). Pro možnost
vyhodnocení slouží dva srovnávací vzorky o stejném poctu
objektu. Na prvním vzorku v Libereckém kraji byly reinspek-
továny již dríve posouzené objekty pro identifikaci realizace
poctu doporucení. Druhým vzorkem byly nove posuzované
objekty ve vybraných cástech hlavního mesta Prahy. Dílcí vy-
hodnocení této aktivity je popsáno ve sborníku 20. silnicní
konference.

Druhou pilotní aktivitou bylo overení plnohodnotné imple-
mentace Metodiky projektu Bezpecná cesta do školy dle meto-
diky MD z roku 2006, která byla soucástí Národní strategie
l3ESIP pro roky 2004-2011 a v nové strategii je rozptýlena do
nekolika aktivit (KI0.l, Ú1.3, Ú1.4 a Ú2). Poslední pilotní ak-
tivita byla cílena opet na bezpecnost chodcu a souvisí nejvíce
s opatrením Ú2.S. Touto aktivitou byla nízko nákladová kam-
pan zamerená na zvýšení bezpecnosti chodcu Krok za krokem
v doprave bez úrazu v návaznosti na soutež O pohár hejtmana
Libereckého kraje 2012.

ZÁVER

V záverecné fázi projektu SOL budou jednotlivé pilotní aktivi-
ty všech partneru a jejich význam pro bezpecnost silnicního
provozu podrobne posouzeny externími experty projektu
S01. Krome knihovny nejlepších opatrení pro zvýšení bez-
pecnosti silnicního provozu budou výstupem projektu i dopo-
rucení pro aktualizaci strategie Libereckého kraje pro období
2011-2020, aktualizovaná metodika projektu Bezpecná cesta
do školy, jejíž první verze byla zpracována pro MD v roce

2006, ale hlayne Manuál pro politiky s rozhodovací pravomocí
a další Manuál pro všechny experty v oblasti bezpecnosti sil-
nicního provozu. Oba manuály jsou tvoreny externími exper-
ty projektu SOL s prispením celého multinárodního
a multiexpertního týmu a budou k dispozici v rodném jazyce
všech partneru projektu SOL podobne jako tréninkové mate-
riály firmy TMS. Projekt SOL tedy poskytne celou radu návo-
du a doporucení pro další, rychlejší a efektivnejší zvyšování
bezpecnosti silnicního provozu v Ceské republice. Predstavu-
je významnou príležitost k tomu, abychom spolecnými silami
vrátili Ceskou republiku mezi zeme s vyšším standardem bez-
pecnosti silnicního provozu.
Podekování:Príspevekbylzpracován v rámciprojektu 2CE134P2

SOL z programuCENTRAL EUROPE,kterýje spolufinancován
z Evropskéhofondu pro regionálnírozvoj.
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lektorský komentár
Autor clánku aktuálne nastavuje zrcadlo okrajovému zájmu rozhodovacích orgánu, spolecnosti i masmédií o fatální následky nehodovosti v sil-

nicním provozu v konfrontaci s metanolovou aférou. Vclánku je zmínena celá rada dobrých pilotních rešení, jejich bezpecnostního potenciálu i
úskalí, na která naráží v našich podmínkách. Postrádám zde všakjakoukoliv zmínku o vládou schválené Národní strategii bezpecnosti silnicního

provozu, se kterou by mely být cinnosti na krajské imístní úrovni úzce provázány, a o to více to platí pro krajskou strategii samotnou. Popisovaný

projekt je velmi vítanou iniciativou, která muže prispet ke zlepšení úrovne bezpecnosti na regionální a místní úrovni. Duležité je, aby její výsledky
byly propojeny s celonárodními aktivitami.

Ing. Josef Mikulík, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
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