* Rozhovor s radním Libereckého kraje
* Dopravní nehodovost v Libereckém kraji v roce 2008
* Týden bezpečnosti 2008
* Nostalgie na kolejích v Libereckém kraji

Informační bulletin veřejné osobní dopravy
v Libereckém kraji
Vydáno ve spolupráci s Libereckým krajem

02

zpravodaj
2008

Speciální vydání k
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Informace o silnicích
Euroregionu hledejte
na internetu
Užitečné informace o dopravní situaci a silničních pravidlech v Česku,
Německu i Polsku jsou umístěny na
www.bezpecne-na-silnicich.cz.Cílem
těchto
trojjazyčných
internetových
stránek je usnadnit cestování v rámci všech tří zemí Euroregionu Nisa.
Zvláštní sekci internetových stránek
tvoří názorně výtvarně zpracovaná část
určená dětem. Na adrese www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz si děti budou moci
ověřit své znalosti o pravidlech silničního provozu, zahrát si hru, zkontrolovat
si povinnou výbavu svého jízdního kola,
nebo si vyhledat dopravní dětské hřiště.

Alkohol a rychlost zabíjí!
Rozhovor s radním Libereckého
kraje

Mgr. Vladimír Richter

člen rady kraje pověřený vedením
resortu dopravy

⁄ JAKÝ BYL ROK 2007 NA SILNICÍCH
V LIBERECKÉM KRAJI?
Na silnicích Libereckého kraje zemřelo
v roce 2007 při dopravních nehodách 46
osob. Zbytečně tak přišel o život stejný
počet lidí, kolik je sedadel v autobusu…
Velmi znepokojivé je, že téměř polovina
z počtu obětí byli mladí lidé do 35 let. Nárůst dopravních nehod zaznamenaly statistiky například i mezi dětmi cyklisty. Největšími problémy byla nepřiměřená rychlost
a alkohol za volantem. Nepřiměřená rychlost byla nejčastější příčinou smrtelných
nehod. Počet dopravních nehod zaviněných
řidiči pod vlivem alkoholu výrazně vzrostl,
a to o 38 ve srovnání s rokem 2006, na celkových 413 dopravních nehod.

⁄ JAKÝM ZPŮSOBEM SE BUDE V TOMTO ROCE LIBERECKÝ KRAJ PODÍLET
NA ZVYŠOVÁNÍ A PREVENCI BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH?
Rada Libereckého kraje schválila pro
letošní rok Roční plán činností BESIP
Libereckého kraje, který je marketingovým
plánem činností zaměřených na zvyšování
bezpečnosti na našich silnicích. Jedná
se o projekt Libereckého kraje prozatím
největšího rozsahu v oblasti bezpečnosti
na silnicích, který počítá se zapojením
celé řady partnerů. Aktivity ročního plánu
reagují na vyhodnocení statistik dopravních
nehod v předchozích letech. Jedná se
o zaměření na výše zmíněné příčiny
nehod, nepřiměřenou rychlost a alkohol
za volantem a na nejzranitelnější účastníky
silničního provozu.
⁄ CO KONKRÉTNĚ MÁTE PRO VEŘEJNOST NA LETOŠNÍ ROK PŘIPRAVENO?
Právě alkohol a rychlost jsou našimi největšími tématy i na „Týden bezpečnosti na
silnicích Libereckého kraje“, který vyhlašuje Liberecký kraj v týdnu od 21.-27.dubna
2008. V této souvislosti připravuje Liberecký kraj celou řadu akcí, které budou
završeny expozicí na autosalonu v Liberci
a reálnou ukázkou dopravní nehody dne
25.4.2008 ve spolupráci s integrovaných
záchranným systémem.
Pro veřejnost jsou také určeny informační letáky, které vydává Liberecký kraj. První
z nich mapuje smrtelné dopravní nehody,
které se staly v Libereckém kraji v roce
2007. Leták obsahuje mapu s místy smrtelných nehod, fotografie a popis některých
nehod. Chceme ukázat lidem jak nebezpečné je nezodpovědné chování některých
řidičů, poukazujeme na hrozivé následky

dopravních nehod a jejich množství. Druhá
tiskovina je zaměřena na problém řízení pod
vlivem alkoholu. Nehody způsobené pod
vlivem alkoholu mívají totiž velmi závažné
následky. Společně s Policií ČR a dalšími
partnery budeme hledat řešení. Chceme,
aby si řidiči uvědomili, že již malé množství
alkoholu v krvi ovlivňuje psychické procesy,
koncentraci a výkonnost, tedy vlastnosti,
které jsou při řízení vozidla nezbytné.

“

přišlo o život stejný
počet lidí, kolik je
sedadel
v autobusu…

“

Třetí tiskovina je zaměřena na řidiče
profesionály, a to vzhledem k závažnosti
následků nehod způsobených nákladními
vozidly. Budeme pokračovat v aktualizaci a
optimalizaci stránek www.bezpecne-na-silnicich.cz a www.deti.bezpecne-na-silnicich.
cz, které jsme vytvořili v rámci přeshraniční
spolupráce s partnery ze SRN a Polska. Přes
dětské stránky, resp. počítačovou hru, která
je na nich umístěná, realizujeme např. různé
soutěže pro děti.Dále pracujeme na projektu podpory dopravní výchovy a vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Našim cílem v projektu je vyškolit pro každou
školu pracovníka, který bude jakousi „certifi-

kovanou“ záštitou kvality dopravní výchovy.
Celá řada dalších aktivit v oblasti zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích
je stanovena již zmíněným ročním plánem.
⁄ CO POVAŽUJETE ZA HLAVNÍ CÍL
BESIPU?
Samozřejmě co nejméně mrtvých na silnicích. Důležité je uvědomit si, že se jedná
o zbytečně ztracené životy, které sebou nesou
primárně dopady v rodinách a osobních
životech, ale i náklady, které se dají vyčíslit.
Liberecký kraj se stal signatářem Evropské charty bezpečnosti na silnicích, a tím
se zavázal podílet se na společném evropském cíli snížit počet smrtelných následků
nehod v EU o polovinu do roku 2010 oproti
roku 2001. Tato výzva je známá pod heslem
„25,000 lives to save“. Cíle Evropské unie
ve věci bezpečnosti na silnicích jsou tedy
i našimi cíli.

Informace z
nehodovosti
•

Téměř polovinu usmrcených při dopravních nehodách v roce 2007 v Libereckém
kraji tvořili mladí lidé ve věku do 35 let.

• Úsek, kde došlo v Libereckém kraji v roce
2007 k dopravním nehodám s nejzávažnějšími následky, je na silnici I/35 u Hodkovic
nad Mohelkou, za křižovatkou (1 mrtvý, 4
těžce zranění, 7 lehce zraněných). Příčinou
je nepřiměřená rychlost….

• Úsek, kde dochází v Libereckém kraji
k nejvíce dopravním nehodám, je na silnici I/14 v Liberci, ul. Zhořelecká – nám.
F.X.Šaldy. V roce 2007 zde došlo ke 48
dopravním nehodám.
•

Nejčastější příčinou smrtelných dopravních nehod byla v roce 2007 nepřiměřená
rychlost. Ta si vyžádala 27 obětí, což tvoří
59 % všech smrtelných dopravních nehod.

•

Úsek, kde dochází v Libereckém kraji
nejčastěji ke střetům se zvěří, je na silnici
I/65 u Rychnova u Jablonce nad Nisou.
Další úseky, kde dochází k častým střetům
se zvěří jsou dva úseky na I/13, a to
čtyřpruh mezi Bílým Kostelem a Jítravou
v okr. Liberec a úsek mezi Svorem a Novým
Borem v okr. Česká Lípa.

•

V roce 2007 byl v Libereckém kraji při
dopravních nehodách každý osmý den
usmrcen jeden člověk, každou sedmou
hodinu došlo ke zranění osoby při dopravní
nehodě a necelou každou hodinu došlo
k dopravní nehodě!
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Dopravní nehodovost
v Libereckém kraji
v roce 2007

PRAHA hl. m. *

Liberecký kraj

CELKEM ČR

Celkem nehod

33484

7993

182736

Rozdíl oproti roku 2006

-1205

-571

-5229

RYCHLOST

1967

1620

25019

Rozdíl oproti roku 2006

-544

31

-873

% z celkového počtu na daném území

6,04

22,06

-14,92

alkohol

670

409

7266

Rozdíl oproti roku 2006

155

41

638

2

5,12

3,98

Usmrceno osob

33

46

1123

Rozdíl oproti roku 2006

-23

1

167

% z celkového počtu na daném území

* Počátkem roku 2007 Městská policie v Praze instalovala několik desítek stacionárních radarů k měření rychlosti

Z policejních statistik dopravní nehodovosti za rok 2007 v našem kraji a v celé České republice vyplývá, že náš kraj se nijak
nevymyká průměrům statistických údajů
v České republice. Co je však zarážející,
že Liberecký kraj má v této statistice v České republice dvě prvenství:
1. V Libereckém kraji byl zaznamenán nejvyšší procentuální podíl dopravních nehod
zaviněných nepřiměřenou rychlostí jízdy!
Z celkového počtu 7 993 DN bylo v roce
2007 nepřiměřenou rychlostí jízdy zaviněno 1620 DN což je 22,06 %.

2. V Libereckém kraji byl zaznamenán nejvyšší procentuální podíl dopravních nehod
zaviněných pod vlivem alkoholu! Z celkového počtu 7 993 DN bylo v roce 2007 pod
vlivem alkoholu zaviněno 409 DN což je
5,12 %!!! Ani moravské kraje, kde je požívání alkoholu tradicí, nemají podíl DN
zaviněných pod vlivem alkoholu vyšší!!
V uvedené tabulce je pro přehlednost
uvedené porovnání těchto údajů na území Libereckého kraje, České republiky
a hl.města Prahy:

jízdy vozidel a nakoupila i několik radarů mobilních. Touto činností uvedené městské policie došlo k podstatnému
snížení počtu dopravních nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí jízdy, ale co je podstatně důležitější, došlo
k 41% poklesu počtu osob usmrcených při dopravních nehodách!!!

Počet usmrcených
osob při dopravních
nehodách

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Změna
2007/2006
(%)
+ 40,00

Česká Lípa

13

15

25

19

21

15

21

Jablonec nad Nisou

3

12

7

3

4

8

8

0

Liberec

11

14

22

11

11

18

9

-50

Semily

10

9

9

5

6

4

8

+ 100,00

Liberecký kraj

37

50

63

38

42

45

46

+ 2,22

Nostalgie na kolejích
v Libereckém kraji
v roce 2008
Boveraclub, občanské sdružení
V rámci tradičních svátků s Boverou vyjede
ve čtvrtek 1. května do ulic Liberce historická tramvaj č. 78 zvaná „Bovera“. V provozu
bude na zvláštní lince č. 1 mezi Lidovými
Sady a Viaduktem. Jízdní řád je vyvěšen na
zastávkách na trase, k dispozici je též na
webových stránkách dopravního podniku
a v informačním centru na terminále MHD
ve Fügnerově ulici.
Takže přijďte se svézt s Boverou. Pokud
Vám to nevyjde na první májový den, v provozu bude i 8.5., 5. a 6.7., 28.9., 28.10.
a 17.11.2008.

Porovnání počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji v letech 2001 až 2007

Další informace naleznete na:
www.dpml.cz

Dne 08. 10. 2007 v cca 01:25 hod., na sil. č. I/38 v kata-

Dne 2. 7. 2007 v 10:28 na sil. III. tř. u obce Srní u České

Dne 14.7.2007 v 2:55hod. na sil. II/270 poblíž Doks.

V obci Tanvald - silnice I/10. Příčina - vysoká rychlost.

stru obce Bezděz. Příčina – předjíždění. Řidič osobního

Lípy. Příčina - vysoká rychlost. Řidička usmrcena(22

Řidič i spolujezdkyně zemřeli.

Následkem nehody usmrcen chodec.

vozidla (27 let) a jeho spolujezdec (35 let) usmrceni.

let).

Týden bezpečnosti 2008
Liberecký kraj vyhlašuje ve dnech 21. – 26. dubna 2008 „Týden bezpečnosti na silnicích Libereckého kraje“
Ve zmíněném týdnu budou pořádány akce nejen pro veřejnost, ale i např. pro příslušníky Policie ČR nebo odbornou veřejnost.
⁄ PONDĚLÍ 21.4.2008
• prezentace aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu - Prezentační tým
		
Libereckého kraje v České Lípě
⁄ ÚTERÝ 22.4.2008
• prezentace aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu - Prezentační tým
		
Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou
⁄ STŘEDA 23.4.2008
• zahájení expozice Libereckého kraje na autosalonu v Liberci
- soutěž pro děti o MP3 přehrávač
		
- soutěž pro dospělé o GPS navigaci
⁄ ČTVRTEK 24.4.2008
• expozice Libereckého kraje na autosalonu v Liberci
• orientační automobilová soutěž smíšených posádek „Bezpečně až do cíle“

Klub přátel železnic Českého ráje, obč.
sdružení
Klub přátel železnic Českého ráje je tradičním pořadatelem nostalgických jízd v okolí
Turnova. Na začátek sezóny jsou plánované
následující jízdy:

• 1.5.2008 - výtopna Jaroměř, Turnov Jič - Libuň - Jičín - Turnov
• 17.5.2008 - Pohádkový les, Turnov - 		
Rovensko p.Troskami
• 31.5.2008 - Pohádkový les, Lomnice n. 		
Pop. - Turnov - Mladá Boleslav - Mšeno
• 21.6.2008 - Pivovar Nymburk, Nymburk
a okolí
• 28.6.2008 - Frýdlantské okresní dráhy, 		
Frýdlant a okolí
Další informace na:
web.telecom.cz/firmy/310/
Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
Železniční společnost Tanvald pro Vás připravuje muzeum zubačky, slavnostní otevření muzea se uskuteční 31.5.2008. Na začátek
sezóny jsou plánované následující jízdy:

• 31. 5. 2008 - Den dětí na zubačce, 		
Tanvald - Kořenov - Harrachov
(- Szklarska Poręba) a zpět
• 14. 6. 2008 - Sobota na zubačce,
Tanvald - Kořenov - Harrachov
(- Szklarska Poręba) a zpět

⁄ PÁTEK 25.4.2008
• expozice Libereckého kraje na autosalonu v Liberci
soutěž policistů v řízení křižovatek pokyny (křižovatka Švermova – Žitavská,
•
		
Liberec)
• vyhlášení výsledků realizovaných soutěží před Domem kultury v Liberci
• reálná ukázka nehody - vystříhání z vozidla Hasičským záchranným sborem
• prezentace Výzkumného týmu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO
Vyhlášení vítězů soutěže policistů v řízení křižovatek pokyny v roce 2007

⁄ SOBOTA 26.4.2008
• expozice Libereckého kraje na autosalonu v Liberci

Anketa „O nejlepšího řidiče autobusu 2008 v Libereckém kraji“
U příležitosti Týdne bezpečnosti na silnicích v Libereckého kraje vyhlašuje Liberecký kraj
druhý ročník ankety „O nejlepšího řidiče autobusu 2008 v Libereckém kraji“. Nejlepší řidič
obdrží putovní pohár a upomínkové předměty Libereckého kraje. Hlavní výhrou pro držitele
vylosovaného anketního lístku je cestování autobusy veřejné linkové dopravy na území
Libereckého kraje po celý rok 2009 zdarma.
Ankety se může zúčastnit každý, kdo nejpozději do 31. srpna 2008 odevzdá řádně vyplněný anketní lístek. Každý účastník může odevzdat pouze jeden lístek. Do slosování bude
zařazen pouze lístek, kde budou vyplněny všechny předepsané údaje.

Vyplněný lístek můžete doručit:
1. poštou – na adresu KORID LK, spol. s r.o.; U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Na obálku
uveďte, prosím, heslo „ŘIDIČ 2008“
2. e- mailem – anketní lístek je k dispozici v elektronické podobě na našich webových stránkách: www.iidol.cz
3. osobně – na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje. Na obálku uveďte, prosím,
KORID LK, spol. s r.o. – heslo: „ŘIDIČ 2008“
Výherce bude vylosován v rámci „Evropského týdne mobility“ (16. –22. září) a poté vyrozuměn.

Anketa „O nejlepšího řidiče autobusu 2008 v Libereckém kraji“
Jméno a příjmení řidiče autobusu: ___________________________________________
Dopravce: ________________________________________________________________
Proč jste zvolil/a právě tohoto řidiče: _______________________________________
________________________________________________________________________

Další informace naleznete na:
www.zubacka.cz [JK]

02

Údaje o soutěžícím (pro potřeby slosování):
Jméno a příjmení: _________________________________________________________
Datum narození: __________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________
Datum: ___________________

Podpis: _____________________________________
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