Jak se na to dívá vláda?
Vláda České republiky schválila aktualizovanou verzi
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 20112020 usnesením č. 160 dne 27. 2. 2017.
Hlavním účelem OBSERVATOŘE je snížení nehodovosti
provozu na pozemních komunikacích v České republice
zefektivněním procesu přijímání vhodných opatření pro
snížení nehodovosti v provozu na pozemních
komunikacích na všech úrovních státní správy.

OBSERVATOŘ BEZPEČNOSTI
SILNIČNÍHO PROVOZU

Zadavatel:

Zajímá Vás bezpečnost na silnicích v ČR?

OBSERVATOŘ

Sledujte vývoj provozní rychlosti vozidel ve vašem kraji.
Zkontrolujte, zda cestující používají bezpečnostní pásy.
Zajímejte se o nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního
provozu.
www.czsro.cz

Zhotovitel:

Chcete být AUDITOREM bezpečnosti pozemních
komunikací?
Najdete zde informace, které Vám s tím pomohou.
Seznam certifikovaných auditorů je k dispozici.
Seznam institutů, kde se můžete nechat vyškolit,
naleznete na stránkách včetně kontaktních osob.
www.audit-bezpecnosti.cz

Chcete být autorem?
Kontaktujte nás na stránce:
www.czrso.cz\stante-se-autorem
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OBSERVATOŘ

Nepřímé ukazatele bezpečnosti (NUB)

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Články obsahující závěry z aktuálních vědeckých a
výzkumných projektů zabývajících se souvislostmi mezi
silničním provozem a jeho následky.

Nepřímé ukazatelé bezpečnosti silničního provozu (NUB)
jsou důležitými vstupy pro Národní strategii bezpečnosti
silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) a popisují změny
chování účastníků silničního provozu v čase: např.:

Během přípravy, výstavby a údržby pozemní komunikace
se nabízí řada nástrojů, jejichž aplikace snižuje riziko
vzniku dopravních nehod (popř. zmírňuje jejich následky)
souvisejících s utvářením pozemní komunikace.

Aktuality a tiskové zprávy shrnující poznatky
k bezpečnosti na pozemních komunikacích v ČR.
Odkazy na důležité zdroje informací z oblasti dopravní
bezpečnosti. Rozdělovník VaV projektů v gesci CDV.
Okruhy/témata:








používání bezpečnostních helem u cyklistů,
používání bezpečnostních pásů,
dodržování nejvyšší dovolené rychlosti,
denní svícení vozidel,
používání mobilního zařízení za jízdy řidičem,
nošení reflexních prvků za snížené viditelnosti
mimo obec bez veřejného osvětlení.

Mapa s výsledky NUB
zachycuje
jejich
vývoj
v jednotlivých krajích meziročně a na sledovaných
lokalitách.
Bezpečnost dopravy

Bezpečná komunikace

Dopravní nehody

Lidský činitel v dopravě
Výchova a vzdělání

Bezpečnost vozidla
Legislativa v dopravě
Archiv: od roku 2007 do roku 2017
Mapa zobrazující bezpečnostní témata v mapě ČR.
Lokality jsou navazovány na články, komentáře a
aktuality, které umožňují diskuzi.
www.czsro.cz

Metodiky
Metodika
stanovení
délky
a
rozsahu
průzkumů
chování
účastníků
silničního
provozu s ohledem na
efektivní vynakládání
finančních prostředků
Metodika
pro
vyhodnocení souvislostí
přímých a nepřímých
ukazatelů a aktivit
Národní strategie
Obrázky zobrazují vývoj
podílu nepřipoutaných
řidičů v letech 2014 –
2016 v jednotlivých krajích (nejsvětlejší barva odpovídá
nejlepšímu výsledku v kraji v letech 2014-2016)

Proaktivní nástroje — jejich cílem je odhalit faktory
související se vznikem dopravních nehod před tím, než se
na pozemní komunikaci nehody objeví a navrhnout
nápravná opatření k zabránění vzniku nehod nebo snížení
jejich následků.
Reaktivní nástroje — jejich cílem je odhalit faktory
související se vznikem dopravních nehod pomocí analýzy
dopravních nehod, které se na pozemní komunikaci již
staly. Náprava stávajícího stavu je následně provedena
návrhem vhodného nápravného opatření.
Metodiky
Audit bezpečnosti pozemních komunikací
Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Provádění prohlídek pozemních komunikací
Test všeobecných znalostí auditora
www.audit-bezpecnosti.cz

