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Od roku 2001 bylo na českých silnicích usmrceno více než 10 000 lidí a čtyřikrát tolik bylo
poznamenáno zraněními zásadně ovlivňujícími běžný život. Ekonomické ztráty způsobené nehodami a
jejich následky znamenají pro stát náklady odpovídající 2 % HDP.
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 - 2020 je koncipována jako
samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních
opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Současně vytváří
podmínky pro zapojení dalších resortů i všech ostatních subjektů,které mohou svou činností
bezpečnost silničního provozu ovlivnit. Vychází z Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 2013, která zakotvuje zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy za jeden z pěti specifických cílů
české dopravní politiky.
Další rozvoj aktivit ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu je rovněž akcentován v programovém
prohlášení vlády České republiky ze 4. srpna 2010: „Vláda bude rozvíjetaktivity 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
komunik acích, 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 legis lativních opatření ve prospěch cyklistů. Vláda
bude podporovat a rozvíjet inovační technologie, zejména návazné systémy družicové navigace pro
řízení dopravního provozu a pro organizaci a zajištění mobility vedoucí ke zvýšení efektivity a
bezpečnosti dopravy a lepší informovanosti jednotlivých skupin uživatelů dopravy.“ Pro snížení
obrovských zbytečných ztrát způsobených dopravní nehodovostí jsou hledána řešení na světové i
evropské úrovni. Organizace spojených národů (OSN) se na svém zasedání v říjnu 2009 v Moskvě
usnesla a na zasedání v březnu 2010 v New Yorku potvrdila své vyhlášení dekády 2011 - 2020 jakožto
Dekády akcí pro vyšší bezpečnost silničního provozu ve světě. Dekáda akcí by měla pomoci zlepšit
řízení bezpečnosti silničního provozu, zvýšit bezpečnost vozidel i infrastruktury a působit na chování
účastníků silničního provozu.
Obdobně zareagovaly i orgány Evropské unie vydáním Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Směrem k evropskému
prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v
letech 2011 - 2020, publikovaném v červenci 2010 5 a přijetím Závěrů Rady k tomuto Sdělení na
prosincovém jednání Rady ministrů pro dopravu. 28. března 2011 Evropská komise zveřejnila Bílou
knihu: Plán jednotného evropského dopravního prostoru na vytvoření konkurenceschopného
dopravního systému účinně využívajícího zdroje. Cílem EK v oblasti bezpečnosti je do roku 2020 snížit
počet dopravních nehod na polovinu a do roku 2050 snížit počet úmrtí v silniční dopravě téměř na
nulu. Zásadní obsah Knihy vyžadující důkladné prostudování ze strany příslušných odborníků nemohl
být s ohledem na datum její publikace zapracován do nové Strategie. V každém případě budou na
vrhované zásady brány v potaz při tvorbě dalších strategických materiálů.
K tomu, aby se nová strategie v České republice stala pro příští dekádu skutečně nástrojem pro
zvýšení bezpečnosti silničního provozu, byly již ve stadiu přípravy osloveny všechny subjekty (kraje,
obce s rozšířenou působností, autoškoly, dopravci, dopravní podniky, velké firmy i soukromé subjekty,
nevládní organizace a občanská sdružení), které mohou svými aktivitami ke snížení nehodovosti
přispět. Cílem je, aby tato strategie reflektovala jejich potřeby, možnosti i nezbytné podmínky
potřebné k realizaci nápravných opatření a vytvořily se podmínky pro její naplnění:
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Bezpečně na silnicích - právo a zodpovědnost každého z nás.
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