
Nástroje pro zvýšení bezpečnosti pozemních komunikací 
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Hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu 

Provádí se ve fázi počátečního plánování 
před schválením projektu. Vysvětlují se 
jednotlivé aspekty bezpečnosti silničního 
provozu, které přispívají k volbě 
navrhovaného řešení. Posouzení variant 
návrhu PK z hlediska bezpečnosti a vlivu na 
stávající síť PK. 

 
Metodika Hodnocení dopadu silniční 
infrastruktury na bezpečnost – CDV – 2017. 

 
 

Audit bezpečnosti pozemních komunikací 

Systematická procedura, která je součástí 
projektování a realizace dopravních projektů 
a jejímž cílem je to, aby výsledné dílo bylo co 
nejbezpečnější pro všechny jeho uživatele. 

Audit bezpečnosti pozemních komunikací - 
metodika provádění - CDV, 2. vydání: 2006, 
2012, dotisk 2016.  
 
Provádí 1 auditor. 
 
Pro silniční síť TEN-T zákon č. 13/1997 Sb.  
a vyhláška č. 104/1997 Sb. 
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Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací 

Systematická, periodická (5 let) a formální 
prohlídka stávajících komunikací za účelem 
identifikace rizikových faktorů, které mohou 
zhoršovat následky dopravních nehod nebo 
přispívat k jejich vzniku a které souvisí s 
utvářením pozemní komunikace a jejího 
bezprostředního okolí. 

Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací - 
metodika provádění - CDV, 3. vydání: 2007, 
2009, 2013, dotisk 2016. 
 
Provádí 1 auditor + 1 další osoba. 
 
Pro silniční síť TEN-T zákon č. 13/1997 Sb. 
a vyhláška č. 104/1997 Sb. 

Speciální bezpečností inspekce 

Jednorázové posouzení vybraného úseku 
nebo místa, bez nutnosti analyzovat 
nehodovost. 

Zakotveno v metodika provádění bezpečnostní 
inspekce - CDV, 2013. 
 
Provádí 1 auditor + 1 další osoba. 

Uvádění vybraných úseků komunikací v Centrální evidenci PK  
a provádění prohlídek PK na těchto úsecích 

Analýza nehodovosti vybraných úseků silnice 
TEN-T. Prohlídka (1x za 3 roky) je zaměřena 
především na posouzení dopadů stavebních, 
technických a provozních vlastností PK na 
bezpečnosti PK. 

Prohlídky vybraných úseků silniční sítě -
metodika provádění - CDV, 2016. 
 
Provádí 1 auditor + 2 další osoby. 

 
Pro silniční síť TEN-T zákon 13/1997 Sb. 
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