
Hodnocení dopadů na bezpečnosti silničního provozu - Roadsafetyimpactassessment (RSIA) 

 název dle Směrnice96/2008: hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u projektů 

infrastruktury 

 název dle českého právního řádu: hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u 

vyhledávacích studií 

Pomocí RSIA se hodnotí vhodnost jednotlivých variant návrhu pozemní komunikace z hlediska jejich 

bezpečnosti a vlivu na stávající silniční síť. Cílem hodnocení je variantní analýza dopadů nové silniční 

infrastruktury nebo významných změn ve stávající síti na bezpečnost silničního provozu ovlivněné 

silniční sítě. Provádí se ve fázi plánování před schválením samotného projektu a mělo by 

představovat společně s výsledky EIA jedno z kritérií při volbě vhodné alternativy návrhu pozemní 

komunikace. 

V případě hodnocení vlivu bezpečnosti významné liniové stavby (silniční úsek, tunel, estakáda) 

existují čtyři možné způsoby provádění: 

 Odborný posudek: kvalitativní posouzení odborníkem, který ohodnotí relevantní bezpečnostní 

aspekty projektu. Představuje jednoduchý, ale diskutabilní způsob hodnocení. 

 Využití odborné literatury: vliv na bezpečnost lze mnohdy odhadnout dle výsledků vědecky 

podložených studií. Tento způsob má poměrně značný interval spolehlivosti, neboť výsledky 

často závisí na konkrétní situaci. 

 Zahrnutí přilehlé sítě: pomocí predikčních modelů jsou do hodnocení zahrnuty také spolupůsobící 

vlivy přilehlé silniční sítě. Tato metoda je náročnější, ale poskytuje poměrně spolehlivé výsledky. 

 Analýza nákladů a výnosů: do hodnocení jsou započítány kromě vlivu na bezpečnost také ostatní 

vlivy (na životní prostředí, mobilitu apod.) a je spočten poměr nákladů a výnosů jednotlivých 

variant. 

V případě hodnocení bezpečnostních vlivů v rámci uceleného území či silniční sítě je doporučováno 

postupovat dle následujících kroků: 

 Stávající situace – rok „nula“: zjištění intenzit a nehodovosti jednotlivých kategorií pozemních 

komunikací, výpočet jejich bezpečnostní úrovně. 

 Budoucí situace bez realizace opatření: zjištění změny bezpečnostní úrovně pouze na základě 

očekávaných změn intenzit a dalších důležitých vlivů (např. rychlostního limitu, funkce silnice 

apod.) díky vývoji dopravy a území. 

 Budoucí situace s realizovaným opatřením: zjištění změny bezpečnostní úrovně na základě 

očekávaných změn intenzit a dalších důležitých vlivů díky vlivu realizovaného opatření. 

Hodnocení se provádí na dobu trvání vlivu opatření. 

 Analýza nákladů a výnosů: do hodnocení jsou započítány kromě vlivu na bezpečnost také ostatní 

vlivy (na životní prostředí, mobilitu apod.) a je spočten poměr nákladů a výnosů pro varianty 

realizace a nerealizace opatření. 

 Optimalizace: na základě výsledků analýz nákladů a výnosů je rozhodnuto o optimálním řešení. 

Kvalitní provádění hodnocení vlivů na bezpečnost předpokládá znalost využití predikčních modelů 

nehodovosti, které vycházejí z matematických vzorců popisujících vztah mezi bezpečnostní úrovní 



pozemních komunikací (nehodami a jejich následky) a proměnnými, které tuto úroveň vysvětlují 

(délka, šířka, intenzita atd.). 

V České republice se při transpozici této části směrnice jako nejvhodnější jevilo její začlenění do fáze 

vyhledávací studie. Vyhledávací studie představuje prvotní dokumentaci ke stavbě, jejímž cílem je 

vyhledání nejvhodnější varianty umístění stavby pozemní komunikace a stanovení jejího koncepčního 

řešení. Povinnost zpracovat tuto studii zavádí směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací. 
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