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BEZPEČNOSTNÍ 
AUDIT

Ing. Zden ěk Hrubý

Ing. Petr Pokorný
zdenek.hruby@cdv.cz

petr.pokorny@cdv.cz

Líšeňská 33a

636 00 Brno

tel.:    549 429 366

fax:    549 429 386

• Hodnocení vliv ů na bezpe čnost

• Bezpečnostní audit pozemních komunikací

• Bezpečnostní inspekce stávajícího stavu

• Management nehodových lokalit

OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOU 
INFRASTRUKTURU

OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOU 
INFRASTRUKTURU

Road Safety Impact Assessment – RIA

V rámci RIA se analyzují a porovnávají vlivy 
variant vedení nov ě navrhované trasy nebo 
rozsáhlé rekonstrukce stávající silni ční sítě na 
bezpečnost stávající silni ční sítě.  

HODNOCENÍ VLIVU
NA BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE

Road Safety Inspection – RSI

Pravidelná kontrola silni ční sítě, provád ěná 
školenými experty, zam ěřená na bezpe čné 
utvá ření pozemních komunikací a 
bezprost ředního okolí.

MANAGEMENT NEHODOVÝCH 
LOKALIT

Black Spot Management – BSM

Systematická sanace nehodových lokalit (na 
základě jasných kritérií)
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BEZPEČNOSTNÍ AUDIT- DEFINICE

BA (Road Safety Audit - RSA) je procedura, 
která je sou částí projektování a realizace 
dopravních staveb a jejímž cílem je to, aby 
dopravní stavba byla co nejvíce bezpe čná pro 
všechny ú častníky silni čního provozu . Aby 
potenciální bezpe čnostní problémy byly 
identifikovány d říve, než se stanou skute čností 
(tzn. nehodami)

Je to proces prevence dopravních nehod

„Bezpe čnostní audit je formální prov ěrka nov ě 
navrhovaných dopravních projekt ů, pop ř. všech 
projekt ů, které n ějak souvisí s dopravou na pozemních 
komunikacích. V rámci této prov ěrky nezávislý a 
kvalifikovaný tým auditor ů vypracovává zprávu o 
nehodovém potenciálu hodnoceného projektu“
(zdroj:Austroads )

DEFINICE

DEFINICE

Zvláštní pozornost je kladena na bezpe čnost 
nejzraniteln ějších ú častník ů silni čního provozu:

- osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

- chodci

- děti

- starší osoby

- motocyklisté

- cyklisté

AUDIT NEZNAMENÁ

Kontrolu dodržení p ředpis ů, norem, TP

Možnost pro úpravu projektu, pokud to nesouvisí s 
bezpečností provozu 

AUDIT a PŘEDPISY

- Předpisy reflektují dobu, ve které vznikaly a hodnoty, 
které byly tehdy d ůležité. Tyto hodnoty se mohly zm ěnit

- Předpisy zpravidla neobsahují nejnov ější poznatky 
z oblasti bezpe čnosti silni čního provozu

- Předpisy vznikají z mnoha d ůvodů, které nemusí vždy 
souviset s bezpe čností ( požadavek na v ětší dopravní 
kapacitu, rychlost…)
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- Předpisy pokrývají jednoduché, pop ř.modelové situace, 
ne všechny situace

- Jednotlivé návrhové prvky mohou být bezpe čné, ale 
jejich kombinace již nikoliv

- Na tvorb ě, pop ř. aktualizaci p ředpis ů obvykle pracuje 
tým odborník ů s rozdílnými názory. Výsledkem je proto 
téměř vždy kompromisní řešení

AUDIT a PŘEDPISY HISTORIE

19. století - britská železnice

80. léta 20. století -první BA ve Velké Británii

1990 - BA silnic I. t řídy a dálnic povinným ve Velké 
Británii

1992 - Pilotní audity - Nový Zéland

1994 - Australské sm ěrnice

1996 - FHWA 

1996 - Rozmach BA v mnoha zemích sv ěta - Velká 
Británie, N ěmecko, Dánsko, Holandsko, Nový 
Zéland, Austrálie, USA, Malajsie

AUDIT v ČR

- CDV zpracovalo metodiku provád ění (2000, resp. 2006)

- legislativní, politické, rozhodovací bariéry

- dobrovolnost provád ění

- snaha o implementace auditu „zdola“ – systém školení

- Národní strategie bezpe čnosti silni čního provozu

- direktiva EU a nutnost auditu

AUDIT v ČR

- CDV zpracovalo dosud cca 30 audit ů

- účast na EU projektech SAFESTAR, RIPCORD –

ISEREST, ROSEBUD

- přenos nejnov ějších poznatk ů

AUDIT v ČR

� Národní strategie bezpe čnosti silni čního provozu

(vláda ČR, duben 2004)

� cíl:snížení počtu usmrcených o 50% na úroveň roku 

2002 (tj.650 osob)

� základní dokument pro BA v ČR

� doporučená realizace BA na vybraných úsecích  PK a 

realizace u všech připravovaných projektů

� chápán jako nástroj zvyšování bezpečnosti

AUDIT v ČR

F 2: Kontrolování dodržování 
stanovených podmínek p ři silni čních 
stavbách, zejména s ohledem na 
bezpečnost silni čního provozu

F 2.1 Zadávání bezpe čnostního auditu 
na cílen ě vybraných úsecích 
pozemních komunikací. 
Zodpovídá: MD 
Termín:Pr ůběžně

F 2.2 Provád ění bezpečnostního 
auditu u všech p řipravovaných 
dopravních projekt ů. 
Zodpovídá: MD, kraje, obce 
Termín:Pr ůběžně
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AUDIT v ČR - LEGISLATIVA

� BA není v ČR  legislativn ě upraven (návrhy 
neprosazeny)

� Záleží pouze na odpov ědnosti zadavatelů projektové 
dokumentace

� Věcně BA pat ří
- do oblasti výstavby PK (z.č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích)
- prevence bezpečnosti na PK viz. zákon 361

AUDIT v ČR - LEGISLATIVA
Zákon 361 / 2000 Sb. v aktuálním znění 
STÁTNÍ SPRÁVA
§ 124

Působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností a policie

(1) Státní správu ve věcech provozu na pozemních 

komunikacích vykonává ministerstvo , které je ústředním 

orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních 

komunikacích, krajský ú řad, obecní ú řad obce s rozší řenou 

působností, Ministerstvo vnitra a policie.   

AUDIT v ČR - LEGISLATIVA

(2) Ministerstvo

g) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích.

(3) Krajský ú řad

c) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích.

(5) Obecní ú řad obce s rozší řenou p ůsobností 

m) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích.

AUDIT v ČR - LEGISLATIVA

(7) Ministerstvo vnitra

a) vede centrální evidenci dopravních nehod,

b) spolupracuje s ministerstvem při provádění prevence v 

oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

(8) Policie vykonává dohled na bezpečnost a plynulost 

provozu na pozemních komunikacích tím, že . . .

e) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích.

Úprava v Evropské unii

� Základní strategické dokumenty 
� Bílá kniha „Evropská dopravní politika pro rok 2010: 

čas rozhodnutí“
cíl: snížit počet usmrcených o 50% do roku 2010
� 3. program akcí pro bezpe čnost silni čního provozu -

(3 RSAP) z roku 2003
cíl: navrhnout směrnici týkající se bezpečnosti v 

siln.infrastruktuře (jeden  z prvků  bezpečnosti PK 
společně s řidičem a vozidlem)

únor 2006: zpráva EK v polovině období 

Návrh sm ěrnice  EU

� Hlavní cíle sm ěrnice

� přizpůsobovat návrh PK novým požadavkům

� vyšší společná úroveň bezpečnosti na PK v rámci EU

� integrace bezpečnosti do všech části plánování, návrhu i 

provozu PK

� zajištění kvalifikovaných rozhodnutí v oblasti plánování a 

návrhu PK

� napomůže dosáhnout cíle 50% snížení smrtelných 

případů 
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Návrh sm ěrnice  EU

� 4 základní postupy 

1. Hodnocení dopadu na bezpe čnost PK

� na nových PK a u velkých změn stávajících PK

� srovnávací analýza více variant vedení tras TEN před 
rozhodnutím o vedení trasy

2.  Audit bezpe čnosti

� zjištění a náprava v návrhové fázi projektu u nové PK 
nebo rekonstrukce stávajících

� systematická a nezávislá bezpečnostní analýza, v různých 
fázích 

Návrh sm ěrnice  EU

3. Řešení rizikových úsek ů a řízení bezpe čnosti silni ční sítě

� opatření pro prevenci nehod

� příslušný orgán provede 1x rok

� provádí tým místním šetřením, vypracovává zprávu

4. Bezpečnostní kontroly - inspekce

� součást pravidelné údržby PK

� nejméně 2x rok

� spojeno s místním šetřením

Návrh sm ěrnice  EU

� Povinné pouze pro TEN  (definice TEN - rozhodnutí EP a 

Rady 1692/96,  o obecných zásadách Společenství pro 

vytváření TEN z 9.9.1996; bude doporučeno realizovat i 

na ostatních PK)

� stálá vým ěna nejlepších metod v oblasti řešení 

bezpečnosti infrastruktury. Dochází tím k rozšíření 

osvědčených způsobů do všech států EU.

METODIKA PROVÁDĚNÍ

- Doporu čený postup 
provád ění auditu

Přílohy:

- Ukázka auditorské 
zprávy

- Kontrolní listy

- Hodnotící list

- Požadavky na 
auditora

KDO PROVÁDÍ AUDIT

Tým auditor ů pod vedením HLAVNÍHO AUDITORA

TÝM = většinou 2 – 3 audito ři

HLAVNÍ AUDITOR = vedoucí auditorského týmu

POŽADAVKY – odbornost (systém školení), praxe, 
nezávislost, komunikativnost

KDY 
PROVÁDĚT 

AUDIT?

Rekonstrukce Novostavba

Analýza nehodovosti

Kolizní diagramy Audit fáze 0 - studie

Rozhodnutí investora

Vypracování DÚR

Audit fáze 1 - DÚR

Rozhodnutí investora

Vypracování DSP

Audit fáze 2 - DSP

Rozhodnutí investora

Audit fáze 3 – Realizační 
dokumentace stavby; 
skutečné provedení 

stavby

Rozhodnutí investora
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Pro úsp ěšné akceptování zjišt ění auditu je 
nejvýhodn ější, aby byly auditu podstoupeny 
projekty již ve své ranné fázi, kdy je ješt ě

pom ěrně snadné zapracovat do projektové 
dokumentace návrhy řešení problém ů

identifikovaných auditory. 

KDY PROVÁDĚT AUDIT KDY PROVÁDĚT AUDIT

Záměr, 
plánování

Projektová   
p ípava Výstavba

Údr da

Systematické inspekce 
stávajícího stavu silniční sítě v 
p ípadě oprav, rekonstrukcí a 

roz í ení

Fáze bezpečnostního auditu 
PD pozemních komunikací

FÁZE 0

V této fázi je posuzována studie. Auditor hodnotí 
vhodnost jednotlivých variant z hlediska bezpe čnosti. 
Soust ředí se na zp ůsoby za členění komunikace do 
sítě stávajících komunikací v četně jejich p řipojení,  na 
vhodnost typ ů navržených k řižovatek atd. 

FÁZE 1

V této fázi je posuzována dokumentace pro územní 
rozhodnutí – DÚR. Auditor se zam ěřuje na horizontální 
a vertikální uspo řádání navrhovaných komunikací, 
včetně křižovatek, posuzuje dopravní za řízení a 
vybavení, rozhledové pom ěry, uspo řádání zastávek 
MHD, parkovací a odstavné plochy, odvodn ění, pot řeby 
chodc ů, cyklist ů a ostatních zranitelných skupin 
účastník ů provozu na pozemních komunikacích.

Semily – DUR  „SIL. II/292 V SEMILECH“
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FÁZE 2

V této fázi je posuzována dokumentace pro stavební 
povolení – DSP. D ůraz je kladen zejména na kontrolu 
těch záležitostí, které nebyly v p ředchozím stupni 
dokumentace řešeny. Jedná se p ředevším o  zp ůsob 
navrženého technického řešení – ochranných 
ostr ůvků, dopravního zna čení, provedení zelen ě atd. 

BA   DSP „MODERNIZACE SILNI ČNÍHO PROPOJENÍ CENTER 
BRNO, ŽIDLOCHOVICE, HUSTOPEČE“

FÁZE 3

V této fázi je posuzována realiza ční dokumentace 
stavby. Auditor se zam ěřuje zejména na p řípadné 
odchylky od projektové dokumentace pro stavební 
povolení. 

SUBJEKTY PROVÁD ĚNÍ AUDITU

INVESTOR

PROJEKTANT AUDITORSKÝ 

TÝM

Investor (objednatel auditu) 

• Objednává provedení auditu

• Vybírá hlavního auditora a schvaluje složení 
auditorského týmu

• Vydává rozhodnutí o akceptování (p řípadně 
neakceptování) výsledk ů auditu – písemná reakce na 
zjišt ění uvedené ve zpráv ě o provedení auditu

SUBJEKTY PROVÁD ĚNÍ AUDITU
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SUBJEKTY PROVÁD ĚNÍ AUDITU

Projektant

• Předává podklady auditor ům a případně opravuje 
projekt na základ ě doporu čení auditor ů

• Písemně (spole čně s investorem) reaguje na zprávu 
o vypracování auditu

SUBJEKTY PROVÁD ĚNÍ AUDITU
Auditorský tým

• Auditorský tým provádí audit p ředloženého projektu

• Auditorský tým vypracuje zprávu o provedení auditu

• Hlavní auditor provede vyhodnocení provedeného   
auditu

• Hlavní auditor vybraný objednatelem sestavuje 
auditorský tým

• Hlavní auditor seznámí objednatele s návrhem složení 
auditorského týmu

Auditorský tým zpracovává audit pod vedením 
hlavního auditora na základ ě podklad ů obdržených od 
investora/projektanta. Auditorský tým identifikuje 
bezpečnostní nedostatky auditovaného projektu 
z hlediska všech ú častník ů provozu na pozemních 
komunikacích a navrhne doporu čení k jejich 
odstran ění. Výsledky auditu jsou sepsány ve zpráv ě o 
provedení auditu , která má doporu čenou základní 
strukturu. 

POSTUP PROVÁDĚNÍ AUDITU

Tato zpráva je odevzdána investorovi. Investor 
spole čně s projektantem vypracuje písemnou reakci
na závěry zprávy o provedení auditu. Tato reakce je 
přiložena ke zpráv ě o vypracování auditu, která tvo ří 
součást dokumentace p ředkládané v rámci 
stavebního řízení. Záleží pouze na investorovi, která 
doporu čení auditor ů akceptuje a která ne. Po 
odevzdání auditu provede hlavní auditor jeho 
vyhodnocení

POSTUP PROVÁDĚNÍ AUDITU

POSTUP 
PROVÁDĚNÍ 

AUDITU

Stanovení AT 

PF připraví nutné 
podklady pro AT

Případná konzultace
mezi AT/PF

AT provádí BA
PF poskytuje nutné
doplňující informace

AT kontaktuje v případě nutnosti
specialisty na určitou problematiku,

Specialista se podílí
na zpracování auditu

AT zpracuje zprávu 
o provedení  auditu 

a odevzdá ji objednateli

PF společně s investorem
vypracuje reakci na výsledky 

auditu

Případná 
konzultace
mezi AT/PF

Kopie reakce 
předána AT 

Objednatel 
akceptuje

výsledky auditu 

Objednatel 
neakceptuje

výsledky auditu  

Realizace původního projektu  PF zpracuje změny
v projektu, realizace

Významné změny 
projektu jsou znovu

podrobeny BA  

Hlavní auditor 
vyhodnotí audit  

Seznam zkratek

AT = auditorský tým

BA = bezpečnostní audit

PF = projekční firma

Objednatel kontaktuje 
hlavního auditora 

PODKLADY PRO AUDIT

Zpracovaná projektová dokumentace

Auditorský tým obdrží od projek ční firmy podklady –
nejčastěji p říslušnou projektovou dokumentaci. 
Auditu podléhají pouze ty podklady, které audito ři 
obdrží. Sou částí auditu není dodate čné zjiš ťování 
dalších informací, které nebyly auditor ům předloženy 
(např. výpo čty kapacit k řižovatek, čekacích dob, 
očekávaných intenzit dopravy atd.). 
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PODKLADY PRO AUDIT

Zpracovaná projektová dokumentace

Pokud je p ředmětem auditu rekonstrukce pozemní 
komunikace, je vhodné vyžadovat po investorovi 
rozbor nehodovosti alespo ň za poslední 3 roky, což
výrazn ě zefektivní identifikaci problematických míst.

PODKLADY PRO AUDIT

Prohlídka auditované lokality

Prohlídka auditované lokality je ve v ětšin ě případů
nezbytnou sou částí provád ění auditu. Prohlídky by se 
měli zúčastnit alespo ň 2 členové auditorského týmu. 
Prohlídka by m ěla být provedena i za snížené 
viditelnosti, pop ř. v nočních hodinách.

Cílem prohlídky je zjišt ění skute čností, které nelze 
v dostate čné míře vyhodnotit na základ ě projektu 
(např. blízkost základní školy poblíž auditované 
lokality, zvýšená intenzita cyklistické dopravy, reálné 
rozhledové pom ěry atd.). Prohlídka by m ěla být 
provedena z pozice řidi če, chodce, p řípadně cyklisty. 
Součástí prohlídky by m ělo být po řízení 
fotodokumentace.

Prohlídka auditované lokality

PODKLADY PRO AUDIT
Prohlídka auditované lokality

PODKLADY PRO AUDIT

PODKLADY PRO AUDIT PODKLADY PRO AUDIT
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PODKLADY PRO AUDIT PODKLADY PRO AUDIT

Konzultace s odborníky 
V případě řešení specifických problém ů je vhodná 
konzultace s odborníky na danou problematiku. 

Zjišt ění informací o podobných projektech
Důležitým zdrojem informací jsou projekty dopravních 
staveb, které již byly realizovány a jsou alespo ň 
v některých dopravn ě-inženýrských charakteristikách 
podobné auditovanému projektu. 

Kontrolní listy
Vhodnou pom ůckou p ři provád ění auditu je použití 
kontrolních list ů. 

ZPRÁVA O PROVEDENÍ AUDITU

Doporu čená struktura:

-Úvod

- Výsledky bezpe čnostního auditu :
Identifikovaný problém
Doporu čené řešení (obecn ě!! – neprojektovat)

- Závěr

VYHODNOCENÍ AUDITU

Součástí provád ění bezpe čnostního auditu by m ělo být 
jeho vyhodnocení, které provádí hlavní auditor. Nebo ť

bezpečnostní audit je pom ěrně novým nástrojem, 
přispěje toto vyhodnocování k dalšímu zkvalit ňování 
celého procesu provád ění bezpe čnostního auditu a také 
poskytne „zp ětnou vazbu“ pro vyhodnocení ú činnosti a 
smysluplnosti provád ění bezpe čnostního auditu. 
Doporu čené schéma hodnotícího listu je uvedeno 
v příloze metodiky

SYSTÉM ŠKOLENÍ

Propaga ční školení ú ředníků

Termín: b řezen – říjen 2006

Cíl: propagace auditu, vytvo ření poptávky

SYSTÉM ŠKOLENÍ

1.Bezpečné uspo řádání pozemních komunikací

Třídenní „otev řené“ školení

2.Bezpečnostní audit

Pětidenní školení

3.„Obnovovací“ školení – každé 3 roky

ŠKOLENÍ AUDITORŮ
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PŘÍKLAD AUDITU PŘÍKLAD AUDITU

PŘÍKLAD AUDITU
Použitá literatura

- Metodika provád ění bezpe čnostního 
auditu, CDV 2006
- Road Safety Audit, PIARC 2001
- Practical Road Safety Auditing, TMS 
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- Project Safestar, deliverable 8, 1998


