
VÝVOJ RYCHLOSTÍ V OBCÍCH 
V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2006 

– INFORMACE Z RADARÙ 
Liberecký kraj s majetkovým správcem silnic ve vlastnictví Libereckého kraje, Krajskou správou

silnic Libereckého kraje, v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu pořídil závěrem roku
2004 dva kusy informační tabule RAMER RS-8. Informační tabule RAMER RS-8 slouží pro měření

skutečné rychlosti projíždějícího vozidla s okamžitou
informací o naměřené rychlosti. V Libereckém kraji
jsou tyto měřiče instalovány na silnici I/35 Turnov —
Jičín v obci Karlovice ve směru na Jičín a na silnici
II/610 v zastavěné části obce Příšovice ve směru od
Turnova. V určitém odstupu od radaru je umístěna
informační tabule, která upozorňuje řidiče o aktuální
rychlosti vozidla.

Měřící zařízení jsou využívána také ke zjiš�ování sta-
tistických údajů o jedoucích vozidlech v daném místě
a v neposlední řadě pro potřeby kontrolní činnosti Poli-
cie ČR. Cílem celého projektu je snížení nehodovosti,
snížení úrazovosti a škod na majetku a zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu. První výsledky z provozu
měřícího zařízení zejména ukázaly, jak vysoké procen-
to řidičů překračuje nejvyšší povolenou rychlost v ob-
cích, které leží na hlavním silničním tahu mezi Turno-
vem a Jičínem, i přes to, že řidiči vědí, že jejich oka-
mžitá rychlost je měřena a ještě k tomu se jedná o sil-
nici, která se na základě rozsahu nehodovosti v le-
tech 2002 - 2005 stala jednou z těch, které jsou svým
pro-vozem velice nebezpečné zejména pro zranitelněj-
ší účastníky provozu na pozemních komunikacích
(chodce, cyklisty). Z prvních výsledků vyplynulo (obdo-
bí prosinec 2004 — březen 2005), že v Karlovicích pře-
kračovalo maximální povolenou rychlost 50 km/h, 72

% řidičů a v Příšovicích 32 % řidičů. Z dalších výsledků před účinností nového zákona o silničním
provozu, tedy do 1. 7. 2006 vyplynulo, že v Karlovicích rychlost překračovalo 63 — 72 % řidičů 
a v Příšovicích 23 — 32 % řidičů. Od března roku 2006 se začalo provádět pravidelnější odečítá-
ní dat z radarů a jejich vyhodnocování. 

TABULKA - KARLOVICE:

Po zavedení bodového systému ukázaly první
výsledky výrazné snížení procenta řidičů, kteří
překračují povolenou rychlost. V Karlovicích v ob-
dobí od 20. 7. 2006 do 22. 8. 2006 překročilo
maximální povolenou rychlost 50 km/h „pouze“
27 % řidičů, jedná se tedy o 40 % pokles oproti
stavu před 1. 7. 2006. Více jak 70 km/h jelo 
v tomto období pouze 2,7 % řidičů, zatímco před
zavedením bodového systému překračovalo prů-
měrně rychlost 70 km/h 22,8 % řidičů. V Příšo-
vicích ve stejném období překročilo maximální
povolenou rychlost „pouze“ 14 % řidičů. Klesl 
i počet řidičů, kteří v daném úseku jezdí 90
km/h a více, před 1. 7. 2006 jich bylo 3,9 % 
a po zavedení bodového systému „pouze“ 0,7 %.
Z výsledků celostátního sčítání dopravy z roku
2005 vyplývá, že zmiňovaným úsekem projede 
v jednom směru 4 300 vozidel za den. Postu-
pem času ale opět přibývá řidičů, kteří jezdí jako
před zavedením bodoého systému. K 20. 12.
2006 již 40 % řidičů překračuje nejvyšší povole-
nou rychlost. Tato skutečnost byla konzultována
se zástupci Policie ČR, kteří v současné době při-
jali opatření vedoucí k minimalizaci překračování
maximální povolené rychlosti v obcích.

Ing. Jan Čáp

BEZPEÈNOSTNÍ AUDIT
Bezpečnostní audit je v mnoha vyspělých zemích

standardním nástrojem zvyšování bezpečnosti na
pozemních komunikacích. Je to procedura, během
níž kvalifikovaný tým nezávislých odborníků hledá
bezpečnostní deficity dopravního projektu. Auditoři

se dívají na projekt perspektivou jeho budoucích
uživatelů - tedy řidičů, cyklistů, chodců, osob 
s omezenou schop ností pohybu a orientace a dal-
ších a snaží se identifikovat bezpečnostní problé-
my, které by mohly nastat za rozličných doprav-
ních, povětrnostních, světelných a jiných podmí-
nek. Výsledkem auditu je závěrečná zpráva, ve
které jsou shrnuta zjištění auditorů a jsou v ní
obsažena doporučení k odstranění nalezených
problémů.

Bezpečnostní audit je systematická procedura,
která vnáší do procesu dopravního plánování 
a projektování nejnovější znalosti o bezpečném
utváření pozemních komunikací za účelem preven-
ce dopravních nehod a kolizí. Bezpečnostní audit
je formální prověrkou nově navrhovaných doprav-
ních projektů, popř. všech projektů, které nějak
souvisí s dopravou na pozemních komunikacích. 
V rámci této prověrky nezávislý a kvalifikovaný tým
auditorů vypracovává zprávu o nehodovém poten-
ciálu hodnoceného projektu.

Bezpečnostní audit  je tedy formální procedurou,
která je součástí projektování a realizace doprav-
ních projektů a jejím cílem je, aby výsledné dílo
bylo co nejbezpečnější pro všechny jeho uživatele
a aby potenciální bezpečnostní problémy byly iden-
tifikovány dříve, než se stanou skutečností (tzn.
nehodami). Zvláštní pozornost je při vypracovávání
auditu kladena na potřeby nejzranitelnějších sku-
pin účastníků provozu na pozemních komunika-
cích — chodců, cyklistů, osob s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Zjednodušeně lze
základní princip auditu vyjádøit tak, �e kvalifikovaný
a nezávislý auditor se na dopravní projekt dívá
očima „obyčejného“ uživatele a snaží se identifi-
kovat problematická místa projektu. Bezpečnostní
audit pozemních komunikací je žádoucí provádět
ve všech fázích projektové přípravy. Pro úspěšné
akceptování výsledků auditu je nejvýhodnější, aby
byly auditu podstoupeny projekty již ve své rané
fázi, kdy je ještě poměrně snadné zapracovat do
projektové dokumentace návrhy řešení problémů
identifikovaných auditory.

V červnu roku 2006 proběhl na Krajském úřadě
Libereckého kraje šestihodinový kurs sloužící 
k prohloubení znalostí problematiky bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích. Cílem vzdě-
lávacího programu bylo seznámení účastníků 
s principy provádění bezpečnostního auditu na
pozemních komunikacích, jakožto s moderním
nástrojem zvyšování bezpečnosti všech účastníků
provozu na pozemních komunikacích a podpořit
implementaci bezpečnostního auditu v ČR. Kurs
byl určen pro pracovníky veřejné správy, majetkové
správce a Policii ČR.

Ing. Jan Čáp

Městští policisté měří rychlost poblíž
Riedlovy vily v Desné. 
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Stacionární radar byl v Desné umístěn 
v blízkosti nejvíce využívaného přechodu 
pro chodce u mateřské a základní školy.
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Okru�ní køi�ovatka Sobotecká ulice Turnov.
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