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Úvod 

Lidská společnost se od svého vzniku postupně vyvíjí a při tom se snaží o rozvoj 

všech odvětví života, posilování stability a prosperity. 

K vývoji společnosti patří i rozvoj dopravy od jejích počátků až do současné 

doby. Doprava, z  historického hlediska, je stejně stará jako samo lidstvo. Od 

počátku měla směřovat ke zlepšování života lidí, usnadnit jejich potřebu 

přesouvat se. Tím zcela bezpochyby vždy přispívala k pokroku. 

Na druhou stranu, jako každý pokrok, i rozvoj dopravy přinášel vždy něco 

nového, dosud neznámého. 

Zásadním mezníkem v dopravě byl objev kola, jako vynález se poprvé objevuje 

v době sumerské, tj. cca před 5,5 tisíci lety. Ten znamenal opravdový začátek 

dalšího intenzivního rozvoje dopravy. V prvopočátku byli hnací silou dopravy 

lidé, postupně se začala využívat k tažení přepravních prostředků zvířata. 

Po vynálezu parního stroje v 18. století dochází k dalšímu zintenzivnění a 

zrychlení dopravy, zejména železniční. Doprava se neomezuje pouze na 

přepravu nákladů a surovin, ale dochází k jejímu využívání pro individuální 

přepravu. 

Mezníkem, naprosto zásadním pro další rozvoj dopravy, bylo sestrojení 

spalovacího motoru ve druhé polovině 19. století. 

Jak se doprava rozvíjela, přinášel tento pokrok mimo pozitivních přínosů i 

negativní reakce ze strany části veřejnosti, a co více, i záporné dopady dopravy 

pro společnost i její jednotlivé členy. 

Mezi tyto negativní důsledky patří dopravní nehody. 

První kolize motorového vozidla, která skončila smrtí, se stala v Londýně v roce 

1896, kdy byla vozidlem sražena chodkyně. Následně, o dva roky později, 

zemřel další chodec v ulicích  New Yorku. 

V důsledku těchto smrtelných událostí dochází ke snahám o jejich řešení. Ze 

strany zákonodárců jsou přijímána opatření, která je možné nazvat prvními 

náznaky prevence, s cílem eliminace a předcházení těmto, mnohdy tragickým, 

událostem v dopravě. 
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Například v USA na konci 19. století je velká snaha omezovat rozvoj 

automobilové dopravy zavedením naprosto nesmyslných opatření, která měli 

řidiči při jízdě plnit. Jedním z těchto opatření byla povinnost při průjezdu 

křižovatkou zastavit a vypnout motor. Následně musel řidič prozkoumat prostor 

před vozem a hlasitě zatroubit na klakson. Poté musel hlasitě zvolat nebo udeřit 

do gongu. Dále byl ještě povinen vystřelit z pušky „hlasitého typu“ a teprve pak 

mohl křižovatkou projet. Ve Velké Británii pak byl přijat tzv. „Praporkový 

zákon“, který ukládal, že před automobilem musí běžet člověk s červeným 

praporkem, zvoncem nebo píšťalkou a upozorňovat okolí na blížící se nebezpečí. 

Současně s tím se objevuje i institut ukládání prvních pokut. 

Přes všechna negativa pokračuje rozvoj dopravy stále vysokým tempem a nikdo 

z nás si v současné době nedokáže život bez dopravy představit.  

Na druhé straně je nutné si uvědomit, jak negativní události v dopravě velmi 

závažným způsobem zasahují do ekonomiky společnosti, ale co je závažnější, i 

do života všech jednotlivců, s důsledky na jejich zdraví a často i životy. 

Největším počtem se na záporných dopadech podílejí dopravní nehody. Přestože 

společnost postupem času vytvořila velmi sofistikovaná pravidla ovlivňování 

dopravy, dopravní předpisy, stále se vyskytují události, které je nutné 

kvalifikovat přinejmenším jako přestupky, ale často i jejich závažnější formu, 

trestnou činnost.  

Dopravní kriminalita se vyskytuje ve všech druzích dopravy. Nejčastěji se s ní 

setkáváme při provozu na pozemních komunikacích, a proto se tato diplomová 

práce zabývá právě touto oblastí. 

První kapitola pojednává o fenomenologii dopravní kriminality, pojmu dopravní 

kriminality. Zde jsou obecně vymezeny druhy dopravy a následně stručně 

vymezeny trestné činy, jež jsou pro tuto oblast typické. Dále je vymezen princip 

omezené důvěry a nastíněna role pachatele a zavinění. 

V další kapitole jsou vymezeny příčiny a podmínky dopravní kriminality. V této 

časti je věnována pozornost pojmu dopravní nehody, jejím subjektivním a 

objektivním příčinám a dále jsou rozebrány hlavní příčiny nehod. V samostatné 

části se zabývám vlivem alkoholu a jiných návykových látek. V celé kapitole je 

většina podkapitol doplněna statistickými údaji, zejména z dat Policejního 

prezidia. 
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Závěrečná část a její podkapitoly jsou věnovány prevenci. Nejdříve jsou obecně 

vymezeny jednotlivé druhy prevence, dále je věnována pozornost pojmu 

bezpečnosti silničního provozu, dopravně bezpečnostní činnosti policie (jako 

jednoho z hlavních činitelů v této oblasti). Dále jsou zde popsány cíle Národní 

strategie bezpečnosti silničního provozu a vymezena i další preventivní opatření, 

jež považuji aktuálně za významná. Poslední podkapitola je věnována opatřením 

situační prevence. 

Cílem mé práce je vyspecifikovat základní problémy související s dopravou a 

dopravní kriminalitou a následně se pokusit zhodnotit situaci, nalézt a popsat 

předpoklady, formy předcházení těmto problémům a nastínit základní 

preventivní opatření na tomto úseku. 
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1 Fenomenologie dopravní kriminality 

„ Kriminální fenomenologie (též kriminografie) - předmět zkoumání 

kriminologie, který se zaměřuje na popis kriminality, její struktury, jejích forem, 

kriminalitou způsobené škody materiální, ale i jiné.“ 1  Jedná se o téma velmi 

aktuální, neboť neustále dochází k velkému rozvoji hustoty dopravy, což souvisí 

zejména s relativně velkým hospodářským růstem ekonomiky. Dalším, neméně 

významným důvodem, je skutečnost, že téměř každý člověk se dopravy účastní a 

proto se může stát buď pachatelem či obětí dopravního deliktu.  Trestná činnost 

v dopravě má i poměrně velký podíl na celkové kriminalitě a zároveň její dopad 

do života jednotlivce i společnosti je poměrně významný, neboť dochází ke 

vzniku značných ekonomických škod, a co je bohužel ještě závaznější, při 

dopravních nehodách umírá i velký počet osob. Dopravní kriminalita často bývá 

společností podceňována, dokonce bývá považována za méně závažnou ve 

srovnání s některými jinými druhy kriminality, což určitě není vhodný přístup. 

Srovnáme-li každoroční počty usmrcených na našich silnicích s počtem vražd, 

zjistíme, že počet vražd je několikanásobně nižší. Při hodnocení dopravní 

kriminality je ovšem potřeba zohlednit skutečnost, že její značná část je latentní 

a pouze určitá část dopravní kriminality je registrována v oficiálních statistikách. 

Při hodnocení a srovnávání statistik za jednotlivá období je následně důležité 

věnovat pozornost změnám v právní úpravě. Změny právní úpravy mohou totiž 

mít značný vliv na počet registrované kriminality. Typickým příkladem takové 

změny může být výše škody, při níž je dána povinnost přivolat na místo 

dopravní nehody Policii ČR. Tato výše byla nejdříve stanovena na hranici 

20 000,- Kč, v roce 2006 byla zvýšena na 50 000,- Kč, v roce 2009 došlo ke 

změně této hranice na současně platnou škodu ve výši 100 000,-Kč.  

1.1 Dopravní kriminalita 

Dopravní kriminalita není definována ani vymezována žádným samostatným 

zákonem nebo právním předpisem. „Pojem kriminality v dopravě lze vymezit 

pozitivně jako trestnou činnost ve spojitosti s užitím dopravního prostředku 

v rozporu s pravidly provozu, které vede k ohrožení či porušení zájmů 

společnosti na ochranu života, zdraví a majetku cizích osob. Lze jej vymezit i 

negativně tak, že se sem obvykle neřadí trestná činnost jiného druhu (např. 

                                                 
1 ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologický slovník. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 89. 
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majetková), při níž je dopravní prostředek jen hmotným předmětem útoku či 

nástrojem pro spáchání trestného činu.“2  

Za dopravu obecně považujeme veškerou činnost spojenou s uskutečňováním 

pohybu nebo přesunu osob a nákladů. Nejrozšířenější formou dopravy je 

v České republice doprava silniční.  

Vzhledem k celkovému rozvoji dopravy, stále narůstajícímu počtu motorových 

vozidel a tím i hustoty provozu, se tento způsob „ přemisťování“ stává i jedním 

ze závažných problémů, jenž má negativní dopady na život celé společnosti. 

S růstem ekonomiky a životní úrovně obyvatelstva se zvyšují nároky společnosti 

na dopravu. Dynamickým způsobem stoupá počet motorových vozidel a celkový 

objem přepravy. 

V porovnání s předchozí dobou dochází k významnému útlumu přepravy 

některých komodit po železnici a tato doprava se, s ohledem na rychlost a větší 

operativnost, přesouvá do segmentu silniční nákladní dopravy. 

Doprava je za těchto okolností nezbytnou součástí běžného života společnosti. 

Nikdo z nás si již nedovede svůj život bez ní představit. 

Na druhé straně každý, kdo se do dopravy zapojuje, a to jako řidič, chodec, 

cyklista, nebo jiný účastník silničního provozu, se stává potencionálně možným 

pachatelem trestného činu, pokud úmyslně, nebo z nedbalosti, či nepozornosti, 

poruší stanovená pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Dnes se již dostáváme do situace, že pokud usedáme za volant nějakého 

dopravního prostředku, nebo se jinak zapojujeme do provozu na pozemních 

komunikacích, stáváme se potencionálními pachateli trestných činů nebo obětí 

dopravních trestných činů se všemi z toho plynoucími důsledky.  

V drtivé většině situací se jedná o dopravní nehody, které vznikají na základě 

nedbalostního jednání. 

1.2 Druhy dopravy 

„ Doprava v  obecném  pojetí  je  soubor  činností,  kterými  se uskutečňuje 

pohyb ( jízda, plavba, let apod. ) dopravních prostředků po dopravních cestách ( 

                                                 
2 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s.375. 
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v obecném pojmu ) a přemisťování osob a materiálu dopravními prostředky 

nebo dopravními zařízeními.“ 3 

Dopravu můžeme dělit dle několika kritérií. Podle způsobu přepravy na dopravu 

leteckou, vodní, železniční, silniční a potrubní. Dopravu silniční pak dále dělíme 

na dopravu osobní a nákladní. 

Dalším kritériem, dle kterého je silniční dopravu možné rozdělovat, je délka 

přepravy. Podle délky se dělí na dálkovou, místní, městskou, nebo přepravu 

v objektech firem (závodní, firemní).  

Pro další zpracování této práce bude prioritně věnována pozornost dopravě 

silniční, která je v našich podmínkách nejrozšířenější a proto přináší nejvíce 

negativních problémů.   

1.3 Trestné činy v silniční dopravě 

„ Dopravní přestupky a trestné činy jsou vždy závažnými, společensky 

negativními jevy, které je nejprve třeba zjistit a popsat. Při zkoumání stavu, 

struktury a dynamiky těchto deliktů je potřeba mít na zřeteli, že míra její 

registrace je ovlivněna aktivitou a kapacitou kontrolních orgánů i orgánů 

činných v trestním řízení. Nejspolehlivějším indikátorem skutečného vývoje 

v této oblasti mohou být nehody s následkem na životě a zdraví, kde je nejmenší 

tolerance orgánů zabývajících se postihem těchto deliktů.“ 4 

 Trestná činnost v silniční dopravě má společné znaky: 

 prostředkem ke spáchání je vozidlo, nebo jiný dopravní prostředek 

 pachatelem je osoba, která daný dopravní prostředek řídí 

 dochází k ní v souvislosti s dopravou 

 obecným základem trestných činů je dopravní nehoda 

 významným kritériem pro posouzení závažnosti je zavinění 

 vliv má i stres a zkratkovité jednání 

 je zde vysoký podíl trestných činů z nedbalosti 

 následky bývají závažné 

                                                 
3 PORADA,V. a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde, 2000, s.5. 
4 KAISER, G.,KERNER, H., SACK,F., SCHELLHOSS, H. Kleines Krimimologisches 

Wörterbuch. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Miller Juristischer Verlag, 1993, s. 579. 
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 s ohledem na nárůst dopravy existuje vysoké riziko, že se někdo stane 

pachatelem trestného činu v dopravě, než že se dopustí jiného trestného 

činu 

Trestní zákon nespecifikuje samostatnou hlavu, ve které by byly soustředěny 

trestné činy týkající se dopravy, a to zejména proto, že jednotlivé skutkové 

podstaty jsou velmi rozdílné a jejich případné shromáždění na jednom místě by 

nebylo příliš logické a navíc by bylo značně obtížné. Téměř nemožné by bylo i 

shrnutí všech povinností, jež musejí dodržovat účastníci silničního provozu. 

Důležitou roli při vymezení trestné činnosti v dopravě hraje její souvislost 

s provozem na pozemních komunikacích a zpravidla i souvislost s dopravní 

nehodou.  

Z toho vyplývá, že každý účastník dopravy se stává potencionálním pachatelem 

trestného činu již v okamžiku, kdy usedá za volant, nebo se jiným způsobem 

podílí na dopravě. Tím se dostáváme do situace, kdy pachatelem trestného činu 

se stávají osoby, které jsou zcela bezúhonné, nikdy se nedopustily žádných 

protiprávních jednání, ale pouze krátkodobým selháním, opomenutím, nebo 

chybou se staly viníky dopravních nehod a v některých případech i pachateli 

trestných činů. 

Skutkové podstaty u trestných činů, které řadíme mezi trestné činy v silniční 

dopravě, jsou formulovány, až na výjimky, obecně, aniž by zohledňovaly 

zvláštnosti silniční dopravy, mimo trestných činů neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku ( § 151 trestního zákoníku ) a ohrožení pod vlivem 

návykové látky ( § 274 trestního zákoníku ).  

Silniční dopravní nehody, jejíž příčinou bylo zaviněné jednání fyzické osoby, 

jsou hodnoceny jako společensky nebezpečná jednání a jsou zpravidla 

kvalifikovány, jako trestné činy. 5 

1.3.1 Trestné činy proti životu a zdraví 

Usmrcení z nedbalosti (§ 143 trestního zákoníku) 

Jde o nedbalostní trestný čin, jehož skutková podstata je naplněna jednáním, 

jímž je jinému z nedbalosti způsobena smrt. 

                                                 
5 PORADA,V. a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde, 2000, s. 113. 
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Kvalifikovaná skutková podstata odst. 2) postihuje případy, kdy pachatel spáchá 

čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

Odst. 3) pak vyžaduje spáchání z důvodu hrubého porušení zákonů o ochraně 

životního prostředí nebo zákonů o bezpečnosti práce nebo dopravy či 

hygienických zákonů. 

Odst. 4) pak stanovuje trest pachateli, došlo-li ke způsobení smrti nejméně dvou 

osob činem uvedeným v odstavci 3. 

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku) 

V tomto případě se jedná o nedbalostní trestní čin, jehož skutková podstata je 

naplněna jednáním, při němž je jinému způsobena těžká újma na zdraví. 

Kvalifikovaná skutková podstata odst. 2) pak předpokládá, že pachatel se 

přečinu dopouští tím, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, postavení nebo funkce uložené podle zákona. 

Odstavec 3) předpokládá, že způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob 

a to protože pachatel hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí, 

bezpečnosti práce nebo dopravy nebo hygienické zákony. 

Dle ustanovení § 122, odst. 2) trestního zákoníku se těžkou újmou rozumí jen 

vážná porucha zdraví nebo jiné onemocnění a je zde uveden výčet těchto poruch 

tj. zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení 

údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození 

důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé 

útrapy nebo delší dobu trvající porucha zdraví. Pokud se jedná o delší dobu 

trvající poruchu zdraví, je v praxi obecných soudů za tuto považována doba 

trvající minimálně 6 kalendářních týdnů. 

Ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku)  

Jedná se rovněž o nedbalostní trestný čin, kde zákon požaduje porušení důležité 

povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 

uloženou mu podle zákona. 

Kvalifikovaná skutková podstata odst.2) pak předpokládá ublížení na zdraví 

nejméně u dvou osob a to hrubým porušením zákonů o ochraně životního 
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prostředí, nebo zákonů o bezpečnosti práce, nebo dopravy, nebo zákonů 

hygienických. 

Kvalifikované skutkové podstaty obou uvedených trestných činů vyžadují 

k naplnění skutkové podstaty porušení důležité povinnosti. 

Výčet všech porušení, která by byla kvalifikována jako důležitá povinnost není 

v zákoně nikde specifikován. Zpravidla se jedná o hrubé porušení zákona, 

v případě dopravy pak zákona o bezpečnosti silničního provozu, a musí se jednat 

o porušení více norem dopravních předpisů. Zavinění je při spáchání výše 

uvedených trestných činů posuzováno dle pravidel pro silniční provoz, tedy 

zejména zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích, vyhlášky č. 30/2001 Sb., která je prováděcí vyhláškou 

pravidel provozu na pozemních komunikacích. Na základě výše uvedených 

předpisů je stanovena hranice povinné opatrnosti. „ Při řešení trestní 

odpovědnosti za způsobení dopravní nehody praxe vychází také z tzv. principu 

omezené důvěry, který znamená, že řidič se může spoléhat, že ostatní účastníci 

silničního provozu budou dodržovat pravidla silničního provozu, pokud 

z konkrétních okolností neplyne opak“6 

„Důležitou povinností při provozu na silnici je zejména takové porušení 

povinnosti řidiče motorového vozidla, které s ohledem na sílu a hmotnost 

motorových vozidel může mít za následek vážnou dopravní nehodu a které podle 

všeobecné zkušenosti takový následek často mívá (srov. R 33/1972) .“ 7 

Vždy tedy bude záviset na posouzení konkrétních porušeních, situaci, stavu a 

chování daného řidiče či účastníka silničního provozu. 

Z usnesení nejvyššího soudu je možné odvozovat příklady důležitých 

povinností: 

„ Jde především o řízení vozidla pod vlivem požitého alkoholu, dále o 

nepřiměřeně rychlou jízdu, hlavně v zatáčce, jíž se vozidlo dostane do 

protisměru (srov. R 57/1960), předjíždění v místech, kde je to zakázáno, couvání 

s nákladním automobilem na veřejném prostranství při nedostatečné 

                                                 
6 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 5.vydání. Praha: Leges, 

2016, s. 545. 
7 Usnesení nejvyššího soudu ze dne  19.3.2014  sp. zn. 7 T do 343/2014-25 
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přehlednosti bez zajištění náležitě poučenou osobou (srov. R 17/1959 i R 

40/1978), nesledování technického stavu vozidla, zejména účinnosti brzd, o 

nichž řidič ví, že řádně nefungují (srov. R 33/1961, R 26/1962), porušení 

předpisů o zastavení nebo zmírnění rychlosti jízdy za situace vytvořené vjezdem 

na silnici s přednosti v jízdě, na železničním přejezdu, do nepřehledné zatáčky 

(srov. R 14/1961, R 1/1966 a R 38/1975) .“ 8 

Jak vyplývá z tohoto příkladem uvedeného výčtu Nejvyššího soudu, jedná se o 

porušení závažná, zvyšující nebezpečnost jednání a často končící tragickou 

dopravní nehodou. 

Kontext dopravy je možné, za některých specifických podmínek, nalézat i u 

velmi závažných zločinů pod ustanoveními, jimiž jsou vražda (§ 14O trestního 

zákoníku), těžké ublížení na zdraví (§ 145 trestního zákoníku) a ublížení na 

zdraví (§ 146 trestního zákoníku). I když se jedná o trestné činy poměrně 

ojedinělé (z pohledu celkových statistik), zejména v posledních letech se s nimi 

setkáváme, díky jejich poměrně časté medializaci. Z těch mediálně 

nejznámějších je potřeba připomenout kauzu Romana Janouška. Podíváme-li se 

více do minulosti, je možno vzpomenout případ Olgy Hepnarové, jež byl díky 

svému filmovému zpracování v poslední době též často zmiňován.  

1.3.2 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví 

Neposkytnutí pomoci (§ 150 trestního zákoníku) 

Jedná se o obecnou skutkovou podstatu, kdy pachatel osobě, která je v nebezpečí 

smrti nebo jeví vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může 

učinit bez nebezpečí pro sebe nebo někoho jiného. Ustanovení neuvádí formu 

poskytnuté pomoci, ale obecně se lze domýšlet, že se jedná o pomoc buď 

přímou, poskytnutou konkrétním jedincem, nebo její zajištění jiným způsobem. 

Například odvoz osoby k lékařskému ošetření, ale i samotné zajištění 

vyrozumění instituce, která odbornou pomoc poskytuje, nebo její poskytnutí 

může zprostředkovat např. s využitím tísňové linky Policie ČR 158 nebo 

mezinárodní tísňové linky 112. 

Kvalifikovaný odstavec 2) tohoto trestného činu pak postihuje neposkytnutí 

potřebné pomoci od osob, pro které povinnost poskytnutí pomoci vyplývá 

                                                 
8 Usnesení nejvyššího soudu ze dne  19.3. 2014 sp. zn. 7 T do 343/2014-25 
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z povahy jejich povolání. Příkladem takových osob jsou třeba lékaři, zdravotní 

sestry apod. 

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151 trestního zákoníku) 

U trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku se jedná o 

úmyslný trestný čin, speciální skutkovou podstatu ve smyslu neposkytnutí 

pomoci (§ 15O trestního zákoníku), kdy na rozdíl od obecné úpravy zákon 

vyžaduje, aby se jednalo o osobu, která měla na dopravní nehodě účast (za 

účastníka je považována každá osoba, jejíž jednání se podílelo na vzniku 

dopravní nehody bez ohledu na její zavinění) a které byly povinny pomoc 

poskytnout bez nebezpečí pro sebe či jiného. Nejčastější jsou to situace, kdy 

řidič ujede z místa nehody. Odpovědný podle tohoto ustanovení je tedy pouze 

řidič. Za řidiče dopravního prostředku se nepovažuje jen řidič motorového 

vozidla, neboť dopravním prostředkem může být i koňský potah či třeba jízdní 

kolo. 

1.3.3 Trestné činy obecně nebezpečné 

Obecné ohrožení z nedbalosti (§ 273 trestního zákoníku) 

Jedná se o nedbalostní trestný čin, při kterém pachatel z nedbalosti způsobí 

obecné nebezpečí, kterým vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví 

nebo cizí majetek nebezpečí škody velkého rozsahu. 

Kvalifikovaný odstavec 2 písm. b) pak postihuje spáchání takového trestného 

činu proto, že došlo k porušení důležité povinnosti vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo mu uloženou podle zákona. 

„Klíčovým pojmem je pojem obecné nebezpečí. Obecným nebezpečím se rozumí 

situace, kdy v důsledku obecně nebezpečného jednání pachatele nastane 

nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví více osob nebo nebezpečí škody 

velkého rozsahu na cizím majetku, Rozsah ohrožení je určen především 

kvantitativně: počtem lidí, škodou, jež hrozí lidem nebo majetku.“9 Nebezpečí 

smrti či těžké újmy více osob se rozumí počet alespoň 7 osob, nebezpečí škody 

velkého rozsahu je dle § 138 odst. 1) nebezpečí škody ve výši alespoň 

5 000 000,- Kč. „Pro stav obecného nebezpečí je typická živelnost a 

neovladatelnost průběhu události, kdy vznik poruchy je závislý na nahodilých 

                                                 
9 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 5.vydání. Praha: Leges, 

2016, s. 741. 
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okolnostech, jež se vymykají vůli pachatele i ohrožených osob. Judikatura 

opakovaně zdůraznila, že nebezpečí intenzity uvedené v zákoně musí hrozit 

bezprostředně, tedy výrazně se blíží poruše, i když k poruše nakonec nemusí 

dojít (č. 24 a 51/1952, 23/1964, 10/1965, 1/1966, 62/1967, 5/1969 a 24/1982 Sb. 

rozh. tr.). Jedná se tedy o nebezpečí konkrétní a bezprostřední, nikoliv 

abstraktní a vzdálené.10  

Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 trestního zákoníku) 

Jedná se o úmyslný trestný čin, kterého se pachatel dopustí tím, že vykonává 

zaměstnání nebo jinou činnost (řízení dopravních prostředků) ve stavu 

vylučujícím způsobilost, který si přivodí vlivem návykové látky, při které by 

mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. 

Kvalifikované odstavce postihují, když je takovým jednáním způsobena 

dopravní nebo jiná nehoda, jinému ublíženo na zdraví nebo dojde k větší škodě 

na cizím majetku nebo způsobení jiného závažného následku.  

Stejně tak je posuzováno spáchání trestného činu při výkonu zaměstnání či jiné 

činnosti, při které je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řízení 

prostředku hromadné dopravy a dále v případech, kdy osoba v posledních dvou 

letech byla za takový trestný čin odsouzena nebo propuštěna z trestu odnětí 

svobody. „Stav vylučující způsobilost je u řidiče motorového vozidla dán vždy, 

jestliže hladina alkoholu v krvi dosáhla jedné promile. (tzv. absolutní 

nezpůsobilost k řízení motorového vozidla). Podle poznatků lékařské vědy žádný 

řidič není schopen v této situaci bezpečně řídit vozidlo.“ 11 V jednotlivých 

případech může být hladina alkoholu i nižší než jedna promile, zde je však třeba 

jinými důkazy prokázat snížení schopnosti k řízení, například výslechy svědků, 

že řidič kličkoval po silnici a tímto způsobem jízdy vážně ohrožoval další 

účastníky silničního provozu. Mluvíme-li o návykových látkách, považuje se za 

ně nejenom alkohol, ale i omamné a psychotropní látky, některé léky, které 

nepříznivě ovlivňují psychiku člověka a snižují jeho rozpoznávací a ovládací 

schopnosti. Pokud se jedná o jiné látky než alkohol, stav vylučující způsobilost 

                                                 
10 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 5.vydání. Praha: Leges, 

2016, s. 742-743. 

 
11 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 5.vydání. Praha: Leges, 

2016, s. 746. 
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se zpravidla stanovuje znaleckými posudky, ve kterých se hodnotí vliv látky 

porovnáním s vlivem alkoholu. 

Poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení (§ 277 trestního zákoníku) 

Jedná se o nedbalostní trestný čin, kterého se pachatel dopustí z hrubé 

nedbalosti, kdy zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně 

prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení. Podstatou 

tohoto trestného činu je poškození takového obecně prospěšného zařízení, 

zhoršení jeho funkčnosti a stejně tak ohrožení jeho provozu. Příkladem může být 

poškození závor u železničních přejezdů, světelného výstražníku u železničních 

přejezdů či důležitého svislého dopravního značení (značky vyznačující přednost 

v jízdě, konec hlavní silnice aj.) 

1.3.4 Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 trestního zákoníku) 

Trestného činu se dopustí, kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí 

soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonává činnost, která mu byla 

takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné 

oprávnění podle jiného právního předpisu. U trestné činnosti v dopravě se jedná 

zejména o nedodržování trestu zákazu činnosti (§73 trestního zákona), 

spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel uloženým zejména soudy nebo 

ve správním řízení o dopravních přestupcích. Na rozdíl od dřívější právní úpravy 

(v době od 1.7. 2006 do 31.12.2009 - §180d trestního zákona „ řízení 

motorového vozidla bez řidičského oprávnění), se dnes již jako trestný čin 

nepostihuje řízení, kdy řidič není vůbec držitelem řidičského oprávnění. Toto 

jednání se podle současné právní úpravy kvalifikuje již jen jako přestupek. 

1.4 Princip omezené důvěry 

Jedná se o jednu z důležitých a moderních zásad uplatňovaných a respektovaný 

ve všech státech Evropy a všech vyspělých státech. 

„Princip omezené důvěry znamená, že se řidič při provozu na pozemních 

komunikacích může spoléhat na to, že ostatní účastníci při provozu budou 

dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích ( příslušná ustanovení 

zákona ), pokud konkrétních okolností nebude vyplývat opak. „ 12 

                                                 
12 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 256. 
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S tímto principem se v poslední době ztotožňuje i Nejvyšší soud, např. ve svém 

rozhodnutí 3 Tdo 593/2007. 

„ V usnesení je konstatováno, že řidič jedoucí po hlavní silnici v daném místě ( 

obci ), výrazně překročil povolenou rychlost, znalcem vypočtenou na 86 km/h ( o 

72 % překračovala rychlost povolenou ), a tím znemožnil řidiči jedoucímu po 

vedlejší komunikaci dání přednosti jízdě.“   

„Princip omezené důvěry v dopravě se však v některých případech neuplatňuje.  

V prvé řadě jsou to případy, kdy je na účastnících silničního provozu 

požadována právě vzpomínaná vyšší míra opatrnosti. Jedná se například o 

případy, kdy ze situace v provozu na pozemních komunikacích vyplývá povinnost 

zvýšit opatrnost, s předstihem reagovat na situaci, aby bylo zabráněno kolizi .“ 

13 

Bude se jednat o případy, kdy řidič projíždí místy, kde je větší předpoklad 

výskytu a pohybu dětí, školy, dětská hřiště, konec a začátek školního roku, 

rekreační oblasti, předpoklad celkového zvýšeného pohybu osob, v okolí 

přechodů pro chodce, pohybu vozidlem v obytných a pěších zónách a při jízdě 

vozidel s právem přednosti v jízdě a podobně. 

1.5 Pachatel, zavinění 

„ K naplnění podmínek trestní odpovědnosti pachatele trestného činu v dopravě 

a k jeho spáchání musí být splněno několik základních předpokladů: 

1. musí se jednat o trestný čin fyzické osoby 

2. pachatel musí dovršit patnáctý rok věku ( § 25 trestního zákoníku ) a 

nesmí být nepříčetný ( § 26 trestního zákoníku ) 

3. pachatel musí jednat zaviněně a to ať už ve formě úmyslu ( § 15 trestního 

zákoníku ), či nedbalosti ( § 16 trestního zákoníku ) 

4. musí být porušen objekt trestného činu, tedy zájem, který je v daném 

případě chráněn trestním zákoníkem  

5. musí být naplněna objektivní stránka trestného činu, kdy je možno u 

trestných činů v dopravě považovat za kruciální zkoumání příčinné 

souvislosti 

                                                 
13 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 261. 
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6. musí se jednat o protiprávní čin „ 14 

Trestná činnost páchaná v souvislosti s dopravnímu nehodami na komunikacích 

je rozdílná proti klasické kriminalitě a to zejména z charakterizování osoby 

pachatele.  

„ Z hlediska osoby pachatele jsou SDN páchány v převážné míře  osobami bez 

kriminální minulosti, jde o  bezúhonné občany,  s větší či menší  zkušeností 

v řízení dopravních prostředků. U pachatelů dopravní nehody zpravidla lze 

očekávat, že velmi  citlivě reagují na jednání  na místě dopravní nehody i při 

dalších úkonech vyšetřování. V daleko větší míře  než u jiných  kriminálních 

deliktů lze u nich očekávat účelovou obhajobu se snahu vinit z dopravní nehody  

jiného účastníka silničního provozu.“ 15 

„ Kriminologie pod pojmem pachatele chápe nejen osoby, které se dopustily 

činů označených trestním zákonem jako trestné činy, ale i některé osoby, které 

orgány činné v trestním řízení nestíhají. „16 

Zpravidla jiné je i samotné jednání pachatele. V drtivé většině případům se jedná 

o jednání nedbalostní. Pouze u mizivého procenta dopravních nehod k jejich 

vzniku dochází na základě úmyslu pachatele. Do této kategorie je možné řadit  

nejzávažnější formy nehod, jejichž smyslem ze stran pachatele, bylo určitou 

osobu odstranit a nebo občasné agresivní jednání, jehož agrese dosahuje takové 

intenzity, že se jedná o úmyslné trestné činy proti životu a zdraví.  

Zde můžeme uvést např. mediálně známé případy tzv. „ pirátů silnic“ kteří 

úmyslně najíždějí na jiné účastníky provozu, vybržďují a vytlačují ostatní řidiče 

z komunikace. 

Mezi hlavní problémy bezpečnosti silničního provozu v České republice patří 

jak agresivita účastníků silničního provozu, tak také nízká úroveň právního 

vědomí. 

Aby bylo možné odlišit vyšší stupeň intenzit nedbalosti, je v § 16 trestního 

zákoníku odstavec 2) stanovena hrubá nedbalost a to následovně: 

                                                 
14 VETEŠNÍK, P. a kol. Dopravní právo. Praha: C.H.BECK, 2016. s. 631 
15 PORADA,V. a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde, 2000, s.102. 
16 GŘIVNA,T., SCHEINOST,M., ZOUBKOVÁ,I. a kol. Kriminologie 4. vydání. Praha: Wolters  

Kluwer, 2014, s.87. 
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„ trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele 

k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednost pachatele 

k zájmům chráněným trestném zákonem „ 

Čímž je následně při právní kvalifikaci vymezen i vztah pachatele k zákonům a 

chráněným hodnotám. 

2 Příčiny a podmínky dopravní kriminality 

„ Pojem kriminality v dopravě není zákonodárcem vymezen, byť s ním právní 

řád počítá. Pojem kriminality v dopravě lze vymezit pozitivně jako trestnou 

činnost ve spojitosti s užitím dopravního prostředku v rozporu s pravidly 

silničního provozu, které vede k ohrožení či porušení zájmu společnosti na 

ochraně života, zdraví a majetku cizích osob. Lze je vymezit i negativně tak, že 

se sem obvykle neřadí trestná činnost jiného druhu (např. majetková), při ni je 

dopravní prostředek jen hmotným předmětem útoku či nástrojem pro spáchání 

trestného činu „17  

Z dlouhodobých statistických zkušeností a výstupů dopravní statistiky vyplývá, 

porovnáme-li základní faktory dopravy, kterými jsou člověk, dopravní 

prostředky a prostředí, čili dopravní komunikace, že jednoznačně nejvíce 

selhávajícím a chybujícím faktorem je člověk - řidič. Z celkového počtu 

evidovaných dopravních nehod na stranu člověka dlouhodobě připadá 90 

procent dopravních nehod. 

„ Řidič jako účastník silničního provozu je tedy nejproblémovější a nejvíce 

selhávající faktor celého systému. Proč. Člověk je živý organizmus, žijící 

v civilizovaném světě provázeném vysokou úrovní techniky. Vytváří si svou 

integritu a jeho chování nelze technickými prostředky ani ovládat, ani 

naprogramovat. Lidská bytost sedící za volantem dopravního prostředku zůstává 

stále člověkem.18 

Z komplexně zpracované statistiky dopravních nehod publikované v přehledu 

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR vyplývá, že Policie 

ČR v roce 2014 řešila na pozemních komunikacích celkem 85 859 dopravních 

nehod. Z tohoto počtu bylo 21 054 dopravních nehod s následky na životě nebo 

                                                 
17 GŘIVNA,T., SCHEINOST,M., ZOUBKOVÁ,I. a kol. Kriminologie. 4.vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 374. 
18 PORADA,V. a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde, 2000, s. 85. 
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zdraví, 629 osob bylo usmrceno (toto číslo pro představu znamená větší 

střediskovou vesnici), 2 762 osob zraněno těžce (běžná velikost obce na úrovni 

městyse) a 23 655 osob zraněno lehce (velikost menšího okresního města). 

Statisticky odhadované hmotné škody pak dosáhly částky cca 4.933 milionů 

korun.  

2.1 Pojem dopravní nehoda 

Vzhledem k tomu, že základním nosným tématem práce je dopravní kriminalita 

se zaměřením na silniční dopravu, je hlavním problémem dopravní nehoda. 

Co je považováno za dopravní nehodu vymezuje ustanovení § 47 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

„ Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například 

havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a 

při niž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé  

souvislosti s provozem vozidla v pohybu .“ 

Z definice vyplývá následující: 

 jde o událost v provozu na pozemní komunikaci 

 byla započata na pozemní komunikaci 

 došlo k usmrcení, zranění nebo ke škodě   

 to vše v souvislosti s pohybem vozidla po komunikaci 

Obdobně je dopravní charakterizována i v jiné literatuře. 

„ Dopravní nehoda je nepředvídaná, ale zpravidla předvídatelná událost, která 

vznikla během provozu na dopravní cestě a měla za následek škodu na životě, 

zdraví  nebo majetku či jiný,  zvlášť závažný následek. Tato základní definice, 

která je obecně platná pro všechny dále vyjmenované druhy dopravních nehod 

v sobě zahrnuje tři základní pojmové znaky:  

 nepředvídanost, ale zpravidla předvídatelnost události 

 vztah dopravní nehody k dopravní cestě 

 následek v podobě způsobené škody na životě, zdraví nebo majetku 

nebo jiný zvlášť závažný následek.  

Z pohledu teorie předvídání můžeme konstatovat, že neexistují události 

nepředvídatelné, ale jen události dosud nepředvídané fyzickou osobou. K 
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takovým událostem řadíme i dopravní nehody. Nepředvídavost vzniku dopravní 

nehody v sobě obsahuje určitý prvek nedbalosti, nezodpovědnosti účastníka 

dopravního provozu, jeho lhostejnosti. “ 19 

Podobně popisují i další autoři. 

„ Dopravní nehoda je souhrn člověkem vykonávaných řídicích činností 

dopravního prostředku, který se dostává do rozporu se zákonnými normami a 

ostatnímu speciálními předpisy, přitom se tento rozpor rychle prohlubuje. 

Dochází k nekorektnímu pohybu dopravních prostředků, buď to jednotlivého, 

nebo několika dopravních prostředků, které jsou ve vzájemné interakci 

s následným silovým působením a konečnou destrukcí. Zpravidla při poškození 

dopravního prostředku dochází i k ohrožení nebo poškození života a zdraví a 

jiných chráněných zájmů. „20 

„ Každá dopravní nehoda je charakteristická dvěma komponenty: 

a) nehodovým jednáním,  

b) nehodovou událostí. 

Za nehodové jednání je pokládáno jednání účastníka dopravy, který svým 

konáním nebo opomenutím způsobil nehodovou událost. Za nehodovou událost 

je pokládán konkrétní projev dopravní nehod (např. srážka, náraz, havárie, 

obecné nebezpečí apod.) 

Mezi nehodovým jednáním a nehodovou událostí existuje příčinná souvislost. 

Z výše uvedeného lze dopravní nehody charakterizovat takto: 

c) nehodová událost je prostá relevantního motivu, 

d) je výsledkem rozporného jednání pachatele ve vztahu k daným 

podmínkám, 

e) vzniká náhle, neočekávaně s prvky překvapení,  

f) příčina existuje dříve, nežli jednání pachatele, příčina předchází jednání,  

g) příčina se jednáním pachatele realizuje v následek za určitých podmínek. 

Výsledek jednání může být ovlivněn těmito možnostmi: 

 účastník dopravy přizpůsobí své jednání daným podmínkám 

 přizpůsobí dané podmínky tak, aby vyhovovaly charakteru 

předpokládaného jednání (např. technicky přizpůsobí vozidlo předem 

                                                 
19 CHMELÍK, J. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 17. 
20 PORADA,V. a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde, 2000, s. 102.   
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známým podmínkám, za kterých má být provozováno, např. charakteru 

dopravní cesty), 

 upustí od jednání (s vozidlem nevyjede).“ 21 

Dopravní nehody mohou být dále dle děje nehody děleny na srážky, kdy se 

jedná o střet dvou a nebo více vozidel , havárie, kdy došlo k dopravní nehodě 

pouze jednoho vozidla a jiné nehody, které nelze řadit do již zmíněných pojmů. 

Jedná se tedy o události, ke kterým dochází v souvislosti s každodenním 

pohybem dopravních prostředků po komunikacích, kdy porušením dopravních 

předpisů, přehlédnutím, opomenutím nebo špatnou reakcí dochází k ohrožení 

ostatních účastníků provozu nebo škodám na vozidlech či zařízení komunikací. 

V souvislosti s výrazným nárůstem dopravy na komunikacích, kdy s ohledem na 

růst životní úrovně obyvatel dochází ke zvyšování počtu individuálních 

dopravních prostředků, a stejně tak v závislosti na změnách ve společnosti a 

některých jejich potřebách, dochází k markantnímu přechodu přepravy ze 

železnice na silniční nákladní dopravu. Možnost vzniku dopravní nehody nebo 

jiné negativní události v dopravě se tak stává každodenním nebezpečím a každý, 

kdo řídí dopravní prostředek, musí s touto možností počítat a snažit se svým 

přístupem a předvídáním maximálně tyto negativní jevy vyloučit.  

Nejčastěji se vyskytujícím důvodem trestného činu v dopravě je zaviněná 

dopravní nehoda. Dopravní nehodovost je společensky negativní jev, na který 

má vliv velké množství faktorů a konkrétních situačních okolností - v dané 

lokalitě, situaci místě a čase. Všechny tyto faktory ve svém souhrnu mohou 

vznik a důsledek dopravní nehody v mnohém ovlivnit. 

„ Dopravní nehody jsou obvykle bezprostředním výsledkem působení tří činitelů: 

člověka, vozidla a objektivních podmínek provozu. Jde o multifaktorový jev 

vznikající často souhrnným působením psychofyzických a technických faktorů. 

Nejvýznamnějším a nejčastějším faktorem při dopravních nehodách je však 

selhání člověka – řidiče nebo jiného účastníka dopravního provozu, které je 

příčinou až 95% všech dopravních nehod.“22 

 

                                                 
21 CHMELÍK, J. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 18. 
22 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. 

Beck, 2005, s. 455. 
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„ Nejčastěji přitom zaviní dopravní nehodu řidič motorového vozidla ( v roce 

2013 to bylo 85 procent dopravních nehod,) další  významnou příčinou vzniku 

nehodového děje je i lesní a domácí zvěř (8 % v roce 2013), dále  jsou na vině 

řidiči nemotorových vozidel (3 % nehod v roce 2013),  a pak následují další 

příčiny např. zavinění chodcem v 1,3 % nehod v roce 2013, technická závady na 

vozidle 0,5 % atd.) . 23 

Obdobný trend pokračuje v roce 2014, kdy z policejních statistik vyplývá, že 

řidiči motorových vozidel bylo způsobeno celkem 72 845 dopravních nehod tj. 

84,8 %, při nich bylo usmrceno 582 osob tj. 92,5 %. Řidiči nemotorových 

vozidel bylo způsobeno celkem 2 737 dopravních nehod tj. 3,2 % a bylo při nich 

usmrceno 30 osob tj. 4,8 %. Chodcem 226 dopravních nehod tj. 1,4 % při nich 

bylo usmrceno 13 osob tj. 2,1 %, Závadou komunikace 233 nehod tj. 0,3 % a 

žádná osoba nebyla usmrcena, technickou závadou 467 dopravních nehod tj. 0,5 

% při nich bylo usmrceny 2 osoby tj. 0,3 %, lesní nebo domácí zvěří 7 846 

dopravních nehod tj. 9,1 % a nebyla při nich usmrcena žádná osoba. Obdobná 

situace vyplývá a potvrzuje se i ze, zatím předběžných, statistiky za rok 2015.  

V následující tabulce je pro ilustraci uvedeno porovnání počtu nehod a jejich 

následků od roku 2003 do roku 2015. 

Počet 

nehod a 

následků 

ČR 2003-

2015 

počet 

nehod 

z toho 

s následky 

na životě 

usmrceno 

osob 

těžce 

zraněno 

osob 

lehce 

zraněno 

osob 

2003 195 851 27 320 1 319 5 253 30 312 

2004 196 484 26 516 1 215 4 878 29 543 

2005 199 261 25 239 1 127 4 396 27 974 

2006 187 965 22 115 956 3 990 24 131 

2007 182 736 23 060 1 123 3 960 25 382 

2008 160 376 22 481 992 3 809 24 776 

2009 74 815 21 706 832 3 536 23 777 

2010 75 552 19 676 753 2 823 21 610 

2011 75 137 20 487 707 3 092 22 519 

2012 81 404 20 504 681 2 986 22 590 

2013 84 398 20 342 583 2 782 22 577 

2014 85 859 21 054 629 2 762 23 655 

2015 93 067 21 561 660 2 540 24 426 
Zdroj: Statistiky policejního prezidia 

                                                 
23 GŘIVNA,T., SCHEINOST,M., ZOUBKOVÁ,I. a kol. Kriminologie 4. vydání. Praha:„ 

Wolters Kluwer, 2014, s.392.  
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2.2 Objektivní příčiny dopravních nehod 

Za objektivní příčiny dopravních nehod jsou považovány zpravidla takové 

příčiny, které nesouvisí přímo s řidičem, ale vznikají nezávisle na něm. 

„ K objektivním příčinám spojeným s dopravními prostředky patří zejména 

technické poruchy dopravních prostředků způsobené nedostatečnou kontrolou, 

údržbou nebo stářím a opotřebením vozidel, technické poruchy provozního 

signalizačního a zabezpečovacího zařízení.“ 24 

Zcela nepochybně sem patří i narůstající hustota provozu, zvyšující se počet 

dopravních prostředků, stav komunikací, jejich údržba, malý počet dálnic a 

s tím, ruku v ruce, nedostatečná rychlost výstavby nových úseků dálnic, enormní 

přetížení některých úseků komunikací, narůstající nákladní kamionová doprava, 

velký počet úrovňových křížení, zejména komunikací s velkou hustotou 

provozu, úrovňové křížení komunikací s železničními tratěmi, vybavenost 

železničních přejezdů signalizačními zařízení bez závor aj. 

Stejně tak je nutné sem zařadit nedostatečnou kontrolní činnost ze strany 

jednotlivých zainteresovaných subjektů, postihy, možnosti vyhýbání se postihům 

v rámci správních řízení a jejich výše.  

Současně sem můžeme zahrnout i výskyt nepředvídatelných skutečností a 

událostí. Rovněž není možné z tohoto hodnocení vylučovat vliv počasí, zejména 

s ohledem na jeho nepříznivé výkyvy v poslední době, jako je nárůst 

maximálních teplot na jedné straně a intenzivní, často lokální srážky, bouřky, 

povodně, krupobití a jiné extrémní výkyvy počasí na straně druhé. 

2.3 Subjektivní příčiny dopravních nehod 

Z dlouhodobých statistických výstupů vyplývá, že příčinou dopravních nehod je 

nejčastěji selhání lidského faktoru. 

„Subjektivní příčiny vyplývají z osobnostních charakteristik subjektu. Pachateli 

trestných činů v dopravě jsou většinou občané s neproblémovou osobní 

charakteristikou, prvotrestaní, bez kriminální minulosti, sociálně integrovaní, 

bez zjevných fyzických či psychických deviací, lze u některých z nich vysledovat i 

                                                 
24 VÁLKOVÁ,H., KUCHTA,J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2012, s. 549.  



27 

 

určitý sklon k nehodovosti, vyvolaný takovými osobními vlastnostmi, jako jsou 

povrchnost, lehkomyslnost až sklony k hazardu, arogance a agresivita.“ 25 

Při posuzování role řidiče na vznik konfliktních situací na komunikaci, je 

významný psychický stav řidiče, jeho reakce a chování v silničním provozu. 

„Bezpečné chování řidiče je proto úzce závislé především na: 

 výkonových možnostech člověka (na dopravní způsobilosti), 

 jeho temperamentových vlastnostech a zodpovědnosti v dopravních 

situacích, 

 připravenosti pro tuto roli (získané znalosti a zkušenosti), 

 tělesných a duševních předpokladech. 

 Chybějící nebo snížené předpoklady postulované uvedeným výčtem v kombinaci 

s konkrétní dopravní situací mohou výrazně snížit úroveň bezpečnosti řidičova 

dopravního chování a vést přímo ke vzniku kritické dopravní situace s jejím 

možným nehodovým vyústěním.“ 26 Při hodnocení silničních dopravních nehod 

je důležitý psychologický pohled na činnost řidiče dopravního prostředku. „ 

Vycházíme ze skutečnosti, že řízení dopravního prostředku, v našem případě 

silničního motorového vozidla je komplexní úloha, která zahrnuje celou řadu 

aspektů, jakými jsou senzomotorická koordinace, reakční doba, usuzování, 

pozornost, emoce, motivace i schopnost vytvářet dovednost učením. Nutno 

předeslat, že když řešíme zejména vztah řidiče ke kritické dopravní situaci a 

následné dopravní nehodě, musíme respektovat vzájemnou vazbu systému řidič – 

vozidlo – dopravní cesta (silniční komunikace). Výchozím předpokladem je si 

uvědomit, že podstatnou roli v řidičově psychice představuje smyslové vnímání. 

Smyslové vnímání (zrak, sluch, hmat) je základním procesem orientace člověka 

v situaci.“27 Vzhledem k tomu, že lidský faktor je nejčastější příčinou 

dopravních nehod, je třeba rozlišit druhy chyb, kterých se může dopustit.: 

 „ Kiks" - se stane, jestliže se člověk snaží provádět určitou činnost 

správně, ale udělá ji nesprávně, 

 Opomenutí – jsou to vnitřní události, obvykle jsou to výpadky paměti,  

 Omyl – je chyba, která se stane, když člověk provede nesprávnou akci, 

                                                 
25 VÁLKOVÁ,H.,KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2012, s. 547. 
26 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 153. 
27 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 153. 
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 Vědomé porušení - jsou činnosti, učiněné záměrně, které však nejsou 

správné. 

Lidé zamýšlejí pouze porušit pravidlo, ale ne trpět možnými důsledky. Tento 

druh chyb je nejobtížněji potlačitelný. Jsou to záměrná porušení bezpečnostních 

pravidel.“28 

2.4 Hlavní příčiny nehod 

Mezi hlavní příčiny dopravních nehod patří, jak vyplývá ze statistiky Ředitelství 

služby dopravní policie Policejního prezidia ČR za rok 2015 :  

 nepřiměřená rychlost 

 nesprávné předjíždění 

 nedání předností v jízdě 

 nesprávný způsob jízdy 

Všechny čtyři uvedené hlavní příčiny dopravních nehod se dlouhodobě 

statisticky opakují. 

Policie ČR v roce 2015 šetřila 93 067 dopravních nehod. Při těchto nehodách 

bylo 660 osob usmrceno, 2 540 zraněno těžce a 24 426 osob zraněno lehce. 

Škoda, odhadnutá na místě policií pro statistické účely, byla 5 439 mil. Kč. Je 

tedy zřejmé, že skutečné celkové škody byly určitě vyšší (např. dodatečně 

zjištěná další poškození vozidel při provádění oprav aj.). 

Porovnání ukazatelů ve srovnání se statistikou roku 2014 a zaznamenaný nárůst 

v jednotlivých kategoriích: 

počet dopravních nehod 7 208 nehod tj. o 8,4 % 

počet usmrcených 31 osob tj. o 4,9 % 

počet lehce zraněných 771 osob  tj. o 3,3 % 

odhad hmotných škod 505,9 mil. Kč tj. o 10,3 % 

Pokles proti předcházejícímu roku byl pouze u kategorie těžce zraněných osob o 

222 osob, tj. o 8 %. 

Počet nehod šetřených Policií ČR v roce 2015 je od roku 1990 7. nejnižším 

(nejméně nehod bylo v roce 2009 – 74 815 nehod a nejvíce naopak v roce 1999 

– 225 690 nehod). Při tomto hodnocení je nutno vzít v úvahu, že za dané období 

                                                 
28 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 149. 
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došlo k legislativní změně upravující povinnost oznamování nehod Policii ČR 

(změna výše škody). 

Počet usmrcených je v roce 2015 od roku 1990 3. nejnižším (nejméně 

usmrcených v roce 2013 – 583 a nejvíce v roce 1994 - 1 473 osob). 

Počet těžce zraněných osob je nejnižší od roku 1990 (nejvíce těžce zraněných 

bylo v roce 1997 – 6.632 osob) u lehce zraněných se jedná o 8. nejnižší počet 

osob (nejméně lehce zraněných v roce 2010 – 21 610 a nejvíce v roce  1996 – 

31 296 osob.) 

Tyto příčiny jsou z celospolečenského pohledu a s ohledem na následky 

nejzávažnější, neboť přináší nejenom tragické ztráty, které se negativně 

projevuji u příbuzných obětí dopravních nehod se všemi následky, kdy rodiny 

ztrácejí své živitele a děti své rodiče, ale přináší i nemalé ekonomické ztráty celé 

společnosti. 

„ Není tajemstvím, že pokud se jedná o úroveň bezpečnosti silničního provozu, 

řadí se Česká republika dlouhodobě v rámci EU k horším státům. Dopravní 

nehodovost s sebou nese nejen těžko definovatelnou dávku lidské tragédie, ale i 

nemalé celospolečenské náklady. v roce 2013 jsou odhadovány na až na 55 

miliard korun, přičemž např. (pokud započítáme i tzv. nepřímé náklady v podobě 

ztráty produkce a sociálních výdajů) jedna dopravní nehoda s usmrcením osoby 

nás vyjde na cca 18,5 milionů korun, nehoda s těžkým zraněním na přibližně 4,8 

milionu korun, nehoda s lehkým zraněním na zhruba 500 tisíc korun a konečně 

pak nehoda jen s materiální škodou na bezmála 230 tisíc korun (údaje za rok 

2011, poskytlo Centrum dopravního výzkumu Brno). Dopravní nehody nám tak 

každoročně ukrojí 1,5 procenta HDP.“ 29  

S ohledem  na skutečnost, že Centrum dopravního výzkumu Brno při tomto 

vyčíslení vychází z údajů v roce 2013, je objektivní předpoklad, že celkové 

ztráty a škoda jsou v současné době adekvátně vyšší vzhledem k růstu 

ekonomiky a HDP. 

To, že úroveň bezpečnosti silničního provozu v ČR je, ve srovnání s ostatními 

státy EU, podprůměrná, lze ilustrovat i následující tabulkou. Tabulka byla 

vypracována výborem EU pro dopravní bezpečnost. Každé zemi byl přidělen 

                                                 
29 BUDSKÝ,R. Bezpečnost silničního provozu v ČR: strategie a realita. Dopravní snídaně 

s BESIPEM, 2014, s. 5. 
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koeficient nebezpečnosti jejich silnic a ČR byla vyhodnocena jako 6. 

nejnebezpečnější země. Koeficient vyjadřuje počet usmrcených na silnicích na 

100 000 obyvatel za určité období. Tabulka je z roku 2007, a přestože se ČR od 

té doby o něco zlepšila, stále nedosahujeme v počtu zemřelých na silnicích ani 

průměru čísel dalších států EU. 

1. Řecko 15.9 13. Francie  8.8 

2. Polsko 14.3 14. Irsko 8.4 

3. Belgie 13 15. Finsko 7.2 

4. Slovinsko 12.9 16. Německo 6.5 

5. Maďarsko 12.7 17. |Island 6.5 

6. Česká 

republika 

12.6 18. Dánsko 6.1 

7. Portugalsko 11.8 19. Británie 5.6 

8. Slovensko 11.3 20. Švýcarsko 5.5 

9. Lucembursko 11.1 21. Švédsko 4.9 

10. Španělsko 10.3 22. Norsko 4.9 

11. Itálie 9.7 23. Nizozemsko 4.6 

12. Rakousko 9.3    
Zdroj: CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009,, strana 21 

Deset nejčastějších příčin nehod řidičů motorových vozidel (dle statistiky PP rok 

2015) 

 řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 15 311 

 nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 7 514 

 nesprávné otáčení a couvání 7 199 

 jiný druh nesprávného způsobu jízdy 7.097 

 nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 5.682 

 nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 4 385 

 nezvládnutí řízení vozidla 4.261 

 nedání přednosti upravení značkou DEJ PŘEDNOST 3.812 

 vyhýbání se bez dostatečného bočního odstupu 3.151 

 jízda po nesprávní straně vozovky, vjetí do protisměru 2.594 

Mezi nejtragičtější příčiny dle počtu usmrcených osob patří: (dle statistiky PP za 

rok 2015) 

 nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 97 

 řidič se plně nevěnoval řízení 87 

 jízda po nesprávné straně vozovky, vyjetí do protisměru 86 

 nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 41 

 nezvládnutí řízení vozidla 34 
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 nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 31 

 jiný druh nepřiměřené rychlosti 27 

 nedání přednosti proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 23 

 nedání přednosti chodcům na vyznačeném přechodu 21 

 nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti 20 

Porovnáním hlavních příčin dopravních nehod řidičů motorových vozidel i 

nejtragičtějších příčin dopravní nehod za několik statisticky vykazovaných roků 

nazpět, je zřejmé, že se drtivá většina příčin stále opakuje. 

Z toho vyplývá, že všechny uvedené příčiny dopravních nehod jsou dlouhodobě 

hlavními problémy silniční dopravy a jejich následků na silničních 

komunikacích v České republice. 

Pozitivní je, že v některých kritériích dochází k mírnému poklesu, i když i ten je 

zpravidla závislý na celkovém poklesu všech statisticky evidovaných dopravních 

nehod. 

2.4.1 Rychlost 

Statisticky patří dlouhodobě k nejčastějším a zároveň nejtragičtějším příčinám 

dopravních nehod. Netýká se to jenom řidičů motorových vozidel, ale je častou 

příčinou tragických dopravních nehod i u dalších účastníků silničního provozu – 

cyklistů. 

V roce 2015 cyklisté z důvodu nepřiměřené rychlosti způsobili celkem 343 

dopravních nehod, což činí 13,3 % z celkového počtu. Zemřelo při nich 9 osob 

tj. 31 %. 

Řidiči motorových vozidel pak z důvodu nepřiměřené rychlosti způsobili 13 152 

dopravních nehod tj. 16,8 procenta ze všech evidovaných nehod. Při nich 

zemřelo 255 osob, což činí téměř 40 procent (39,1 %) všech zemřelých při 

dopravních nehodách. 

Povinnosti řidičů jsou přitom zcela jednoznačně vymezeny v ustanovení § 18 

odst. 1) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který 

stanovuje: „ že rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, 

vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně 

technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním 

podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat, smí jet jen takovou 
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rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na takovou vzdálenost, na kterou má 

rozhled.“  

„Rychlost jízdy není v citovaném ustanovení stanovena pouze pro řidiče 

motorových vozidel (ve vztahu k nim se však takřka výlučně aplikuje při 

posuzování pojmu „ důležitá povinnost “), ale vztahuje se na všechny řidiče, 

kterými jsou podle § 2 písm. d) zákona o silničním provozu účastníci provozu na 

pozemních komunikacích, kteří řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo 

tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti“30 

Velmi často je příčinou nepřizpůsobení stavu a povrchu vozovky, přičemž 

nejčastěji to bývá povrch vozovky, který je mokrý, v zimním období pak 

sněhová přikrývka či náledí. Vliv má i skutečnost, že povrch vozovky se může 

velmi často měnit s ohledem na místo (např. lesní úseky, kde i když je jinak 

povrch vozovky suchý, zde bývá často sníh nebo námraza).  

Problémem je i jízda za rekreací, kdy v zimním období řidiči z velkých 

aglomerací, kde zpravidla není sníh po celou dobu roku, vyrážejí do horských 

rekreačních oblastí a zde ne vždy správně vyhodnotí situaci a nepřizpůsobí 

rychlost jízdy povrchu komunikace.  

Zcela nepochybně má velký vliv i nepřizpůsobení rychlosti jízdy dopravně 

technickému stavu vozovky, zejména zatáčkám, křižovatkám a sklonu vozovky. 

Stejně tak je častou příčinou podcenění zvládnutí rychlosti za deště, mlhy. V 

noční době jsou to situace, kdy dochází ke zhoršení viditelnosti a řidič ne vždy 

přizpůsobí rychlost jízdy např. situaci, kdy z důvodu míjení se vozidel, musí 

přepnout světla vozidla na tlumená a tím dochází k výraznému zkrácení délky 

rozhledu potřebného na případnou reakci na stav vozovky či jiné okolnosti a 

zastavení vozidla. 

„ Předjíždí-li řidič s autem osvětleným jen tlumenými světly, smí jet rychlostí 

odpovídající dosvitu těchto světel. Nedodržení této podmínky je zpravidla 

porušením důležité povinnosti podle § 223 a § 224.“31 

Je nutné počítat i s reakčními schopnostmi řidiče. Zcela jistě je jiná reakční doba 

na překážku na komunikaci, či jinou komplikaci u řidiče profesionála, který tyto 

                                                 
30 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 50. 
31 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 51. 
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problémy řeší každodenně v rámci svého zaměstnání, řidiče, který ujede za rok 

několik desítek tisíc km a řidiče, který vyjíždí s vozidlem jen „rekreačně“. 

Zajisté má vliv i věk řidiče a jeho řidičská praxe. Zde je nutné zmínit řidiče 

začátečníky, kde zkušenosti ještě chybí, nebo řidiče starších věkových kategorií 

u kterých se reakční schopnosti k řízení vozidla zpravidla s věkem snižují.  

Svůj podíl má i obměna vozového parku v našem státě, byť sama modernizace je 

pozitivním jevem. Na nehodovosti v důsledku překročení rychlosti se také podílí 

řidiči výkonných a rychlých vozidel, často mladších ročníků, kteří ještě nemají 

zcela osvojené potřebné vlastnosti a zkušenosti k řízení těchto vozidel. 

V připojené tabulce je uveden přehled o vývoji počtu nehod a smrtelných 

následků způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy za poslední 4 roky.  

Rok Počet nehod V % Usmrceno V % 

2012 14529 20,6 % 257 41,0 % 

2013 14633 20,2 % 209 39,6 % 

2014 12783 17,5 % 241 41,4 % 

2015 13152 16,8 % 235 39,1 % 

 

2.4.2 Nesprávné předjíždění 

Další z hlavních příčin dopravní nehodovosti je nesprávné předjíždění, které je 

upraveno v ustanovení § 17 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích. Upravuje základní povinnosti řidiče při předjíždění, kdy může 

předjíždět za jednotlivých dopravních situací a jaké úkony je povinen v rámci 

předjíždění provést. Současně uvádí i povinnosti řidiče předjížděného vozidla. 

V ustanovení odstavce 5) jsou uvedeny situace, kdy řidič nesmí předjíždět: 

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná 

k bezpečnému předjetí, 

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, 

která hodlá předjet, 

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné 

účastníky provozu na pozemních komunikacích, 

d) na přechodu pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty a bezprostředně 

před nimi, 
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e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy 

vlevo a není-li možné předjetí vpravo nebo předjetí v dalším volném 

jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy, 

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní tento zákaz neplatí, 

1. jde–li o předjíždění vpravo 

2. jde–li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez 

postranního vozíku 

3. na hlavní komunikaci 

4. na křižovatce s řízeným provozem 

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním. 

Zásadním problémem předjíždění, který má zpravidla těžké následky, je 

předjíždění v případech, kdy řidič nemá náležitý rozhled před předjížděné 

vozidlo, případně špatně odhadne vzdálenost, rychlost protijedoucího vozidla 

anebo vzdálenost potřebnou k bezpečnému předjetí a zařazení se před 

předjížděné vozidlo. 

To často ve svém důsledku vede k čelním střetům s protijedoucím vozidlem a 

z toho plynoucím vážným následkům těchto dopravních nehod. Dalším 

případem je předjíždění, kdy je to zakázané např. dopravní značkou, 

vodorovným dopravním značením. 

Často si řidiči nelámou hlavu ani s povinností neohrozit řidiče protijedoucích 

vozidel, kdy bezprecedentně spoléhají na to, že protijedoucí řidič buď v reakci 

na tento manévr sníží rychlost, anebo vytvoří prostor pro vyhnutí vozidel. 

Bohužel v některých případech prostor pro vyhnutí všech vozidel na komunikaci 

není anebo předjetí protijedoucího řidiče překvapí tak, že nemá objektivně 

možnost na tento nebezpečný jízdní manévr zareagovat. 

Zákon sice uvádí výjimky z povinnosti, kdy řidiči nesmějí předjíždět, a to na 

křižovatkách s řízeným provozem a na hlavní pozemní komunikaci. 

Ale při předjíždění, zejména na hlavní pozemní komunikaci, kdy odbočující 

řidič někdy nemá objektivně možnost na předjíždění reagovat, např. rozhledové 

poměry, z důvodu neočekávanosti takového jízdního manévru a rychlosti 

předjíždějícího vozidla, případně pouhému přehlédnutí předjíždějícího vozidla, 

kdy musí nepochybně sledovat i stav na komunikaci z protisměru, často dochází 

za daných okolností k dopravním nehodám. 
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Tento problém je v odborné veřejnosti, zejména ze strany znalců v silniční 

dopravě, často připomínám a komentován. Byly zde i snahy o změnu, ale 

nepodařilo se ji v legislativním procesu prosadit. Přitom předjíždění vozidla, 

které odbočuje vlevo z hlavní silnice, hlavně mimo uzavřené obce, je častou 

příčinou dopravních nehod. 

Je možné citovat jednoho z předních znalců na úseku silniční dopravy a jeho 

snahy, kdy byl členem poradní komise ministra dopravy pro přípravu novely 

zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

„ Nepodařilo se mi prosadit jednoduchou a podle mne důležitou změnu 

v pravidlech silničního provozu, totiž odstranění dovětku, že zákaz předjíždění 

na křižovatkách neplatí na těch, které jsou řízeny světelnou signalizací a při 

jízdě po hlavní silnici.“ 32 

V připojené tabulce je uveden přehled o vývoji počtu nehod a smrtelných 

následků vlivem nesprávného předjíždění za poslední 4 roky.  

Rok Počet nehod V % Usmrceno V % 

2012 1418 2 % 38 6,1 % 

2013 1383 1,9 % 23 4,4 % 

2014 1517 2 % 21 3,5 % 

2015 1557 2 % 21 3,5 % 

 

2.4.3 Nedání přednosti 

Nedání přednosti je další z nejčastějších příčin dopravních nehod, často se 

závažnými následky. Zejména v případech křižovatek mimo uzavřené obce. 

Problémem jsou i příliš široké křižovatky mimo obce, kde často dochází 

k dopravním nehodám, byť splňují všechny technické podmínky i normy. 

Povinnost dát přednost v jízdě je obecně upravena v ustanovení § 2, písm. g) 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je uvedeno, 

co znamená dát přednost v jízdě. 

„ Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon 

nebo v nich pokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle 

změnit směr nebo rychlost jízdy.“ 

                                                 
32 ŠACHL,J. Křižovatky řízené zbytečně. Dopravní kurýr, 2014, č. 1, s. 1. 
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Další podobná úprava přednosti v jízdě vychází i z ustanovení § 22 Jízda 

křižovatkou a § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci. 

Problémem jsou dopravní nehody především na křižovatkách, kde se střetávají 

komunikace s předností v jízdě s komunikacemi vedlejšími. K nehodám často 

dochází z důvodu nerespektování dopravního značení, zejména dopravních 

značek „Dej přednost v jízdě“ a „STOP dej přednost v jízdě.“ Jedná se o 

případy, kdy řidič tato dopravní značení nerespektuje z důvodu jeho přehlednutí, 

případně respektuje, ale špatně vyhodnotí rychlost vozidla přijíždějícího po 

hlavní silnici a nedá přednost.  

Závažné dopravní nehody jsou pak v místech, kde jízda po hlavní silnici 

umožňuje, s ohledem na charakter silnice, poměrně rychlou jízdu (i když v rámci 

zákonem stanovených limitů rychlosti jízdy). 

Samotným problémem, zejména z hlediska zavinění, jsou dopravní nehody, kdy 

řidič na hlavní silnici značně překračuje zákonem povolenou rychlost jízdy a 

řidič vyjíždějící z vedlejší komunikace sice chce správně dát přednost, ale špatně 

vyhodnotí rychlost jízdy druhého vozidla, kdy předpokládá, že vozidlo přijíždí 

obvykle povolenou rychlosti a pak dojde ke střetu. Takovéto nehody mají 

zpravidla velmi závažné následky. 

Problémem se v poslední době stává i přednost v jízdě na rozsáhlých 

parkovištích u obchodních center, kdy s ohledem na rozsah parkoviště, 

ekonomičnost jejich zřizování a funkčnost, nepřichází v úvahu provádění 

regulace provozu prostřednictvím svislého dopravního značení, ale platí zde 

přednost zprava, což často v tomto prostoru dělá řidičům problém. 

Jedná se sice o nehody končící pouze poškozením vozidla, bez následků na 

zdraví, nicméně četnost těchto nehod má vzrůstající charakter, jak přibývají 

velkokapacitní parkoviště, nebo zóny ve městech, kde není přednost rozlišena 

dopravním značením a platí zde „ pravidlo pravé ruky.“ 

Naopak přínosem  ke zvyšování bezpečnosti a plynulosti provozu je řešení 

křížení komunikací, zejména v intravilánu obcí, formou kruhového objezdu, 

resp. kruhové křižovatky.  
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V připojené tabulce je uveden přehled vývoje počtu nehod a smrtelných 

následků vlivem nedání přednosti za poslední 4 roky.  

Rok Počet nehod V % Usmrceno V % 

2012 12260 17,4% 88 14,0% 

2013 12342 17,1% 79 14,8% 

2014 12751 17,5% 79 13,6% 

2015 13683 17,5% 89 14,8% 

 

2.4.4 Nesprávný způsob jízdy 

Pod nesprávný způsob jízdy se řadí porušování jiných než výše uvedených 

pravidel silničního provozu. 

Ve většině případů se bude jednat o porušení ustanovení § 4 zákona a některých 

dalších ustanovení č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

Převládají zde dopravní nehody zaviněné nedodržením bezpečné vzdálenosti, 

nevěnováním dostatečné pozornosti řízení a sledování provozu, chování 

ostatních účastníků silničního provozu, nesprávné couvání, otáčení se, jízda po 

nesprávné straně komunikace a některé další příčiny. Sem je možné zařadit i 

dopravní nehody, kdy řidič za jízdy usne a následně havaruje. 

V připojené tabulce je uveden přehled vývoje počtu nehod a smrtelných 

následků vlivem nesprávného způsobu jízdy za poslední 4 roky.  

Rok Počet nehod V % Usmrceno V % 

2012 42234 60,0% 244 38,9% 

2013 44022 60,8 % 218 41,3% 

2014 45790 62,9% 229 39,3% 

2015 49807 63,7% 256 42,6% 

 

2.5 Alkohol a jiné návykové látky 

Velmi negativním jevem při dopravních nehodách je vliv alkoholu. V roce 2014 

bylo z celkového počtu 85 859 dopravních nehod, zaviněno 4 637 nehod pod 

vlivem alkoholu, což činí 6 % z celkového počtu nehod. Co je však alarmující, 

při těchto nehodách zemřelo celkem 63 osob, což je 10,05% ze všech smrtelných 

nehod. 
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Obdobná situace byla i v roce 2015, kdy z celkového počtu 93 067 dopravních 

nehod, bylo 4 544 zaviněno pod vlivem alkoholu, což činí 4,88 % a 62 osob bylo 

usmrceno, tj. 9,39 %. 

V některých krajích České publiky je počet usmrcených osob při nehodách pod 

vlivem alkoholu značně vyšší, než je celorepublikový průměr. Jedná se o 

Zlínský kraj, kde procento usmrcených dosahuje 15,15 % a dále o hlavní město 

Prahu a Liberecký kraj, kde procento shodně dosahuje rovných 15%.  

„Alkoholické nápoje oslabují pozorovací a ovládací schopnosti člověka. Tyto 

účinky jsou nebezpečné právě v silničním provozu, a to z důvodu, že řízení 

motorových vozidel vyžaduje plné soustředění a schopnost řidiče rychle a účinně 

reagovat na změny v provozu na pozemních komunikacích. Požitý alkohol 

odstraňuje zábrany, snižuje pozornost, omezuje schopnost soustředění, 

prodlužuje reakční dobu, narušuje získanou pohybovou automatizaci, vyvolává 

malátnost, ochablost, poruchy vědomí, usnutí aj. U řidičů motorových vozidel 

nelze podceňovat ani tzv. „veselou náladu“ (stav rozjařenosti), která bývá 

nejnebezpečnějším stavem počínající podnapilosti, protože dává řidiči klamný 

pocit jistoty; takový řidič většinou řídí vozidlo nepřiměřenou rychlostí, neboť 

jeho stav ho vede k přehnaně optimistickému posuzování situací v silničním 

provozu, což se v okamžicích, kdy je třeba rychlé a správné rozhodnutí, stává 

osudným“33 

Obdobně se na statistice dopravních nehod podílejí i nehody pod vlivem 

omamných a psychotropních látek, byť jejich následky nedosahují takové výše 

jako u alkoholu. V roce 2015 bylo evidováno celkem 301 dopravních nehod pod 

vlivem omamných a psychotropních látek, což je 0.32 % a bylo při nich 

usmrceno 12 osob, tj. 1.82%. z celkového počtu usmrcených 

Vzhledem k tomu, že považuji problém alkoholu a OPL v silniční dopravy 

za vážný, chtěl bych této problematice věnovat větší pozornost. 

Tuto oblast upřesňuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně souvisejících zákonů. 

Zákon v § 2 písm. k), co se dle objemového procenta považuje za alkoholický 

nápoj. Dle § 2, písm. o) se orientačním vyšetřením rozumí dechová zkouška, 

                                                 
33 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 33. 
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odběr slin nebo stěr z kůže nebo sliznic. Odborným lékařským vyšetřením je 

cílené klinické vyšetření lékařem a podle jeho ordinace provedení dechové 

zkoušky nebo odběru biologického materiálu dle § 2 písm. p). 

V ustanovení § 16 vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky, pak 

stanovuje povinnosti osobě, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit 

život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, že nesmí 

požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této 

činnosti nebo před jejím vykonáváním (§ 16, odst. 1). 

Odst. 2) stanovuje, že orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření 

zjišťujícímu alkohol je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně 

domnívat, že vykonává činnost podle odst. 1) pod vlivem alkoholu a dále osoba, 

u která je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti 

s požitím alkoholického nápoje.  

Spočívá-li orientační vyšetření zjišťující alkohol v dechové zkoušce provedené 

analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním 

právním předpisem (Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/ 2002 

Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 

schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb.), odborné lékařské vyšetření se 

neprovede. V případě, že osoba tento způsob orientačního vyšetření odmítne, 

provede se odborné lékařské vyšetření.  

Zákon současně vymezuje, které subjekty jsou oprávněny a za jakých podmínek, 

osobu vyzvat ke splnění povinností uložených tímto zákonem. 

Limitní hodnoty jiných návykových látek jsou stanoveny v § 1 Nařízení vlády č. 

41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při 

jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného 

takovou návykovou látkou. 

Základní právní úpravu je možné nalézt v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích to konkrétně v § 5  „Povinnosti řidiče.“ 

„Odst. 2 písm. a) stanovuje, že řidič nesmí požít alkoholický nápoj ani jinou 

látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy. 

Odst. 2 písm. b) stanovuje, že řidič nesmí řídit vozidlo nebo jet na zvířeti 

bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky 
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nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové 

látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; 

v případě jiných návykových látek uvedených v prováděcím právním předpise se 

řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství 

v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím 

předpisem. 

Odst. 2, písm. d) stanovuje řidiči, že nesmí předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře 

osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3, odst. 2 a 3  nebo která je pod vlivem 

alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo 

jízdě na zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu.“  

Interní právní akty upravující činnost Policie ČR při zjišťování alkoholu pak 

upravují, co je to tzv. odborná dechová zkouška, tedy, dechová zkouška dle ust. 

§ 16 odst. 2 zákona číslo 379/2005 Sb. 

Při této zkoušce policisté provedou dechovou zkoušku. Je-li dechová zkouška 

pozitivní, provedou druhou opakovanou dechovou zkoušky v intervalu 5 minut. 

Pokud se při těchto zkouškách oba výsledky neliší o více jak 10 %, jedná se o 

tzv. odbornou zkoušku. Je-li zjištěn vyšší procentuální rozdíl, provede se opět ve 

stanoveném časovém intervalu další, třetí zkouška, a pokud rozdíl mezi touto 

třetí a druhou zkouškou není opět větší jak 10 %, považuje se výsledek za 

výsledek odborné zkoušky. V tomto případě není nutné dále provádět odborné 

lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu, když s tím 

vyšetřovaná osoba souhlasí a výsledek zkoušky odpovídá uváděnému množství 

požitého alkoholu. Takto zjištěný výsledek odborné dechové zkoušky je v praxi 

následně akceptován, jak v přestupkovém, tak trestním řízení.  

K těmto zkouškám Policie ČR při orientačních dechových zkouškách využívá 

přístroje na detekci alkoholu firmy Dräger 5710. 

K orientačnímu zjišťování jiných omamných látek, stěrem ze slin nebo potu je 

využíván přístroj DrugWipe 5 S . 

Nově se uvažuje o nasazení a využívání přístroje Dräger DrugTes 5000. Přístroj 

je již delší dobu využíván v zahraničí, zejména v SRN.  

Jeho hlavní výhodou je hygienické využití bez nutnosti kontaktu dalších osob 

s testovanými vzorky a rychlé vyhodnocení vzorku na druh a množství drogy 

přímo na místě prováděné kontroly. 



41 

 

Další výhodou je praxí prokázaná velmi vysoká shoda výsledků vyhodnocených 

přístrojem, s výsledky případně provedených odběrů krevních vzorků. Tím, že je 

znám okamžitý výsledek, co do množství a druhu příslušné drogy, je ihned 

možná právní kvalifikace závadového jednání.  

Problémem k rychlému zavedení v ČR bude určitě legislativní úprava využívání 

přístroje, a ochota jak správních orgánů ve správním řízení, tak soudů akceptovat 

tyto výsledky. Dalším problémem bude poměrně vysoká cena samotného 

přístroje, která se pohybuje ve statisících korun (cca 180.000,- základní verze), i 

testovacích kazet na jedno použití. 

Pro právní posouzení věci je poté rozhodující zjištěné množství alkoholu. 

V případě množství do 0,24 promile (nebo někdy se užívá množství uváděné 

v g/kg ) se toto považuje dle lékařských výzkumů za fyziologickou hranici, která 

se může vyskytovat u některých jedinců běžně (například diabetici) a tedy ze 

strany správních orgánů není toto množství považována v praxi za prokázané 

požití alkoholu. Výjimkou tvoří případ, kdy se prokáže, že řidič požil alkohol 

bezprostředně před jízdou. 

V rozmezí od 0,30 promile do 1 promile je případ zpravidla posuzován jako 

přestupkové jednání a hladina od 1 promile výše je pak posuzována jako stav 

vylučující způsobilost řidiče nebo jiné osoby k výkonu dané činnosti a jedná se 

tedy v právní kvalifikaci o trestný čin. 

Hranice 1 promile se považuje na základě dlouhodobých lékařských poznatků za 

stav, kdy je již vyloučeno bezpečné ovládání vozidla nebo provádění jiné 

činnosti, tedy stav vylučující způsobilost k této činnosti. Toto množství alkoholu 

již smysly řidiče ovlivňuje do té míry, že je vyloučeno bezpečné ovládání 

motorového vozidla a dochází k podstatnému snížení schopností reagovat na 

vzniklé situace a tyto spolehlivě řešit. 

„Se stoupající hladinou alkoholu v krvi dochází ke zvyšování rizika nehody, při 

hladině alkoholu v krvi 0,6 g/kg je riziko nehody dvakrát a při hladině 1,5 g/kg 

pětadvacetkrát vyšší než u zcela střízlivých osob. Objektivně již malé dávky 

alkoholu vedou ke snížení psychických funkcí a funkcí prakticky všech 

smyslových orgánů. V dopravě je zvláště nebezpečné, že subjektivně dochází ke 

vzniku pocitu dobré pohody a kondice, a tím i k přeceňování svých schopností. 

Snižuje se pozornost řidiče, přesnost jeho výkonu, prodlužuje se reakční doba od 
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sluchového nebo zrakového vjemu k vykonání určitého úkonu jako např. 

zabrzdění, vyhnutí, apod. Závažné jsou poruchy zrakové výkonosti způsobené jak 

přímým působením na zrak, tak ovlivněním duševní schopnosti zpracovat viděné. 

Při hladině již pod 1,0 g/kg dochází ke zhoršení zrakové ostrosti, k zúžení 

zrakového pole, poruše hloubkového vidění, zesílení oslnění a noční slepoty. To 

vede ke špatnému rozeznávání málo kontrastních předmětů a falešnému odhadu 

vzdálenosti. Při hladině nad 1,5 g/kg dochází k poruše barvocitu.“34  

Postoj řidičů i ostatní veřejnosti k alkoholu, i při jeho jednoznačné 

nebezpečnosti, není zcela jednoznačný. Stále se příležitostně ozývají hlasy 

volající po určité toleranci. Česká republika má u alkoholu tzv. nulovou 

toleranci, stejně tak ji mají i některé další státy Evropské unie, např. Slovensko 

aj. U dalších států je tolerována určitá vyšší hranice např. Malta (0,8 promile), 

v právní úpravě dalších států je tolerance dle typu řidiče. V potaz se bere, zda se 

jedná o začátečníky, či řidiče z povolání, nebo je vázána na skutečnost, zda 

v tomto stavu došlo k dopravní nehodě či nikoliv. 

Z mého pohledu je právní úprava v ČR odpovídající situaci, i tak často dochází 

k jejímu porušování a při naturelu naší společnosti by určitá tolerance vedla k 

překračování ze strany některých účastníků silničního provozu. 

Z fyziologického hlediska je vliv alkoholu závislý na konkrétní osobě a 

skutečnosti, zda se jedná o muže či ženu. Vliv má i celá řada dalších 

předpokladů jednotlivých osob. Nicméně pro určitý obecný přehled uvádím 

tabulku průměrného času potřebného k odbourávání jednotlivých množství 

požitého alkohol (orientační výpočty v rámci preventivní akce PČR „ Alkohol za 

volant nepatří“): 

pivo 

10 

muž/žena pivo 

12 

muž/žena Víno muž/žena lihovina 

40 % 

muž/žena 

0,5 l 2.15/3.42 0.5 l 2.45/4.31 0,2 l 2.28/4.04 0,5 dcl 3.15/3.42 

1 l 4,30/7,42 1 l 5,30/9,12 0,4 l 4.56/8.08 1 dcl 4,30/7,24 

2 l 9.00/14.49 2 l 11.00/18.4 0,8 l 9.52/16.18 2 dcl 9.00/14,49 

3 l 13.30/22.15 3 l 16.30/27,06 1,2 l 14.48/24,26 3 dcl 13.30/22.13 

4 l 18.00/29.38 4 l 22.00/36.06 1,6  19.44/32.34 4 dcl 18.00/29.38 

5 l 22.30/37.02 5 l 27.30/45.08 2 l 24.40/40.42 5 dcl 22.30/37.02 

 

                                                 
34 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 34. 
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3 Prevence kriminality 

„Prevence kriminality představuje soubor nejrůznějších společenských aktivit 

orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci kriminogenních faktorů“35  

V případě prevence kriminality, dopravní kriminality samozřejmě nevyjímaje, 

jde tedy o působení na faktory, jež jsou významné pro vznik kriminality, o snahu 

působit na chování pachatelů trestných činů, aby pokud možno k jejich spáchání 

vůbec nedocházelo a zároveň působit na chování potenciálních obětí tak, aby se 

co nejvíce snížilo riziko, že právě oni se stanou obětí. 

Obdobně charakterizují prevenci v oblasti silniční dopravy a nehod i jiní autoři. 

„Prevencí (předcházením) nehod v silničním provozu se obecně rozumí soubor 

takových opatření, která přímo či nepřímo působí na účastníky silničního 

provozu s cílem předejít jejich konfliktnímu chování v silničním provozu, které 

má ve většině případů za následek poškození zdraví nebo věcí. Preventivní 

působení má mnoho forem, mimo jiné: vytvoření kvalitní právní úpravy chování 

jednotlivých účastníků silničního provozu; vytváření bezpečného dopravního 

prostředí formou dopravně inženýrských opatření; výchova a výcvik jednotlivých 

účastníků silničního provozu, včetně výcviku v autoškolách a zkoušek žadatelů o 

řidičská oprávnění; kvalitní legislativa, upravující technický stav vozidel a 

pozemních komunikací a kontrola jejího dodržování. Také represi je možno 

chápat preventivně.“36 

Úloha prevence v oblasti dopravní kriminality je o to významnější, že se 

dopravní kriminalita může dotýkat téměř každého, pokud usedá za volant 

dopravního prostředku, nebo se dopravního provozu účastní v jiné pozici, 

protože téměř každý jí může být postižen ať jako řidič motorového vozidla, 

cyklista, chodec nebo jiný účastník silničního provozu. 

Z tohoto důvodu jde o celospolečenský problém, který je nutné řešit nejen 

represí, ale zejména mu předcházet určitou formou prevence. 

Prevenci je proto potřeba zaměřovat hlavně na účastníky silničního provozu, 

technický stav vozidel, celkový technický stav komunikací a odpovídající 

správnost a funkčnost dopravního značení na komunikacích.  

                                                 
35 GŘIVNA,T., SCHEINOST,M., ZOUBKOVÁ,I. a kol. Kriminologie 4. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 142. 
36 ŠTIKAR, J., HOSKOVEC, J., ŠMOLÍKOVÁ, J. Psychologická prevence nehod: Teorie a 

praxe. Praha: Karolinum, 2006, s. 89. 
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Kriminální prevenci lze zpravidla dělit do několika skupin, a to podle různých 

hledisek.  

Za jedno ze základních dělení prevence bývá považováno dělení na prevenci 

primární, sekundární a terciární, jež vychází z okruhu adresátů příslušných 

preventivních opatření.  

Primární prevence  

Je možno ji označit za všeobecnou, tj. měla by působit plošně na všechny, a to 

bez ohledu na stupeň míry ohrožení daného jednotlivce. 

Primární prevence zahrnuje především vzdělávací, volnočasové, výchovné, 

osvětové a poradenské aktivity, které jsou zaměřeny na okruh nejširší veřejnosti. 

Základ a těžiště primární prevence spočívá zejména v rodinách, jako základní 

výchovné složce společnosti a ve školách v rámci daného výchovného školského 

systému.  

Sekundární prevence  

Oproti primární prevenci, se zaměřuje na potencionální oběti, pachatele a dané 

situace či události. V rámci tohoto typu prevence je věnována zvýšená pozornost 

zejména skupinám, či místům s větším rizikem ohrožení, tj. zabývá se především 

rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená míra pravděpodobnosti, 

že se mohou stát či se stanou pachateli, případně obětmi trestné činnosti. 

Na tomto úseku je nutné striktně vycházet z dlouhodobých zkušeností 

společnosti a využívat všechny dostupné dopravní statistiky k vyhledání a 

zobecnění dotčených skupin takových osob. Dále se sekundární prevence 

zaměřuje na sociálně patologické jevy a příčiny vzniku kriminogenních nebo 

nebezpečných situací.  

Terciární prevence 

Je svým cílem zaměřena hlavně na předcházení opakování trestné činnosti (tj. 

recidivě) v případě pachatelů, ale i obětí. 

Terciární prevence tedy nastupuje až následně, tj. postdeliktně.  

Jejím hlavním cílem je zejména resocializace kriminálně závadových osob. Na 

úseku dopravy půjde zejména o vyloučení problémových jedinců z provozu, aby 

z  jejich strany nedocházelo ve zvýšené míře k vytváření krizových situací a 

ohrožování ostatních účastníků silničního provozu.  
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3.1 Sociální prevence 

Hlavním cílem sociální prevence je snaha potlačit, či neutralizovat sociální 

kriminogenní faktory.  

Značný význam v sociální prevenci má samotný proces socializace jednotlivce 

do společnosti, k němuž by mělo docházet výchovou a sociálním učením. 

Důležitým předpokladem pro prevenci kriminality je tvorba kvalitní legislativní 

úpravy a její následná aplikace v praxi. Legislativní úprava by z tohoto důvodu 

měla být přehledná a srozumitelná. Významná je i znalost práva, tzv. právního 

vědomí samotných adresátů. Znalost práva samotnými adresáty není v naší 

republice příliš dobrá. Jedním z důvodů, které mohou mít negativní vliv na 

znalost práva, jsou časté změny legislativy. Dalším důvodem je skutečnost, že 

časté změny jsou publikovány pouze jako změna konkrétního předpisu a pokud 

dojde k většímu množství změn v tomto konkrétním předpise, není předpis 

publikován jako celkové znění zákona. S orientací v právních předpisech mají 

tak někdy problémy samotní právníci, natož pak běžní občané.  

Výše zmíněné nedostatky by ovšem bylo možné alespoň částečně zhojit 

systematickou právní výchovou. Bohužel žádný takový ucelený a komplexní 

systém právní výchovy v naší společnosti v současnosti neexistuje. Kromě 

právního řádu je důležitý i mravní řád a morálka společnosti. Proto již při 

samotné tvorbě předpisů je důležité uvědomit si závislost právních norem a 

morálky společnosti. 

Důležitou úlohu v této otázce mohou hrát i média, neboť právě ona působí 

v širokém rozsahu na společnost. Samotná společnost pak v některých případech 

nekriticky přijímá informace z médií, i když nejsou zcela korektní po právní 

stránce. 

Příkladem může být mediální prezentace přednosti chodců na přechodech jako 

absolutní, velmi často mediálně publikovaná v době nástupu platnosti nového 

zákona o silniční dopravě. 

Záměr zákona i jeho platné znění sice vedlo ke zvýšení bezpečnosti chodců na 

přechodech, ale v žádném případě ne k jejich přednosti absolutní, neboť zákon i 

jim, před vstupem na přechod pro chodce, stanovuje určité povinnosti. 
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Své důležité postavení v prevenci kriminality, a to i kriminality dopravní, má 

sám stát. 

„ V roce 1993 rozhodla česká vláda o zpracování programu sociální prevence a 

prevence kriminality (usnesení vlády č. 22/1993) a ke konci tohoto bylo 

rozhodnuto o vytvoření Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPK) 

(usnesení č.617/1993). Jako mezirezortní, koordinační a metodický orgán byl 

tento výbor zřízen při Ministerstvu vnitra, jeho předsedou je ministr vnitra.“37 

Stálým poradním orgánem vlády a vrcholným koordinačním orgánem v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu je Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního 

provozu, zřízená vládním usnesením č. 833 ze dne 1. září 2004. Jejím úkolem je 

podpora zvyšování silniční bezpečnosti, koordinace činnosti orgánů státní 

správy, krajů, obcí, nestátních neziskových organizací a podnikatelských 

subjektů, které jsou v této oblasti aktivní. 

V minulosti rovněž BESIP zahájil sérii četných aktivit směřujících ke vzniku 

zcela nových, komplexně a moderně pojatých výukových materiálů pro 

předškolní a školní děti. Postupně tak vznikají interaktivní výukové programy, 

společně s metodikou a množstvím praktických úkolů a cvičení, které žáky 

připravují především na bezpečný a samostatný pohyb v silničním provozu.  

„ Ze statistických údajů mapujících nehodovost za rok 2015 vyplývá fakt, že 

základem pro nastartování trendu ke zlepšení jednotlivých ukazatelů ve všech 

sledovaných kategoriích je kvalitně pojaté a kontinuální celoživotní vzdělávání 

v oblasti silniční bezpečnosti, které se dotýká každého z nás. Každého bez 

výjimky, ať už se v provozu pohybuje jako chodec, cyklista nebo řidič, ať je mu 

nebo jí pět, patnáct, třicet nebo třeba osmdesát let.“ 38 

Mimo to dochází i k dalším úpravám samotných pravidel silničního provozu a 

s tím souvisejících právních předpisů. 

Například současná novela zákona č. 247/2000 Sb., která vešla v platnost 20. 

února 2016, mimo jiné zavedla nový způsob výcviku a zkoušek řidičů 

motocyklů (jako jedné z ohrožených skupin) a také řidičů osobních vozidel. 

Jedná se o první snahy snížení nehodovosti začínajících řidičů motocyklů, 

                                                 
37 GŘIVNA,T., SCHEINOST, M.,ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie 4. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 162. 
38 FARAŘ,M. Celoživotní efektivní dopravní výchova: základ bezpečného pohybu v silničním 

provozu. Dopravní snídaně s BESIPEM, 2016, s. 6. 



47 

 

zejména zpřísněním zkoušky, která se zaměřuje nejenom na samotnou jízdu na 

motocyklu, ale i na jemné ovládání motocyklu, pomalou jízdu, vyhýbací 

manévry apod. Řidiči si musí nově zvyknout na skutečnost, že při výcviku na 

motocyklu bude jezdit žák samostatně a za ním pojede instruktor 

v doprovodném vozidle, na rozdíl od současné úpravy, kdy i při jízdě v rámci 

zkoušek byl instruktor nebo zkušební komisař spolujezdcem na motocyklu a 

případně mohl korigovat nesprávná rozhodnutí a chyby žáka. 

3.2 Situační prevence 

V průběhu 70. let dvacátého století se objevuje nový přístup, neboť mnoho 

programů sociálně prevence bylo vyhodnoceno jako neúspěšných. Tímto novým 

přístupem je situační prevence. 

„ Situační prevence je zaměřena na odstraňování kriminogenních situací, na 

omezování příležitosti ke spáchání trestných činů a na zvyšování rizika dopadení 

pachatele. Již dávné přísloví říká „ příležitost dělá zloděje.“ 39  

Dle zkušeností a poznatků z kriminologické a kriminalistické praxe bylo 

dokázáno, že existují určitá místa, situace i doby, jež jsou pro páchání 

kriminality obzvláště příhodná a bude–li těmto věnována zvýšená pozornost je 

možné rozsah kriminality výrazně redukovat. 

„ Opatření situační prevence mají převážně charakter technický, organizační a 

administrativní (např. zvyšování viditelnosti určitého prostředí a určitého 

objektu, zdokonalování hlídkové a pořádkové služby policie). Snižují kriminalitu 

tak, že zabezpečovacími prostředky kriminální aktivitu znemožní nebo znesnadní, 

že policii (a dalším činitelům kontroly kriminality) umožní kriminální aktivitě 

zabránit nebo ji alespoň pachateli prokázat či minimalizovat prospěch z ní 

plynoucí.“40  

Obecně lze opatření situační prevence dělit do pěti hlavních kategorií: 

 zvýšení ochrany objektů, osob a věcí 

 přemístění ohrožených věcí na bezpečnější místo 

 ztížení přístupu k prostředkům, jež jsou vhodné pro spáchání trestného 

činu 

                                                 
39 GŘIVNA,T., SCHEINOST,M., ZOUBKOVÁ,I. a kol. Kriminologie 4. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 153 
40 GŘIVNA,T., SCHEINOST,M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie 4. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 154. 
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 zmenšení očekávaného prospěchu z trestného činu a zvýšení rizika, jež 

hrozí pachateli 

 zlepšení dohledu nad lokalitou  

Situační prevence je v současnosti upřednostňována před prevencí sociální, a to 

hlavně z těchto důvodů: je jednodušší, rychlejší a zpravidla bývá i méně 

nákladná, zároveň jsou její výsledky zřetelnější a je snazší je ověřit. Neskýtá 

však jen pozitiva, ale i určitá negativa, její účinek je často pouze krátkodobý 

nebo vede k přesunu kriminality do jiné lokality. 

Vzhledem k používání stále sofistikovanějších technických prostředků, které 

umožňují téměř neustálý dohled nad lidmi, nebo nějakou lokalitou či místem, 

spojeném se sběrem velkého množství dat ovšem hrozí i riziko zneužití. Může 

dojít i k zásahu do lidských či osobnostních práv, pokud zaznamenávání, 

ukládání a využívání získaných dat není řádně právně upraveno a není upravena 

ani doba, po kterou mohou být tato data uchovávána a subjekty, které je mohou 

oprávněně využívat. 

3.3 Viktimologická prevence 

Je dalším druhem prevence dle obsahového zaměření. Jejím cílem je ochrana 

potenciálních obětí.  

„ Viktimologie je součástí kriminologické vědy, zabývající se obětí trestného 

činu, její rolí v  genezi a průběhu trestného činu a při jeho odhalování a 

objasňování, způsoby pomoci oběti po trestném činu a způsoby, jak zabránit 

viktimizaci potenciálních obětí.“ 41 

Viktimizací se rozumí děj, při němž se stává potencionální oběť obětí skutečnou. 

V současností dochází k poměrně velkému rozvoji viktimologie a je jí věnována 

čím dál větší pozornost. Viktimologická prevence se částečně překrývá i 

s prevenci situační a sociální. Snaží se působit na osoby, aby se vyvarovaly 

jednání, při kterém by jim mohlo hrozit zvýšené nebezpečí, že se stanou obětí 

trestného činu. Mezi způsoby provádění viktimologické prevence lze řadit 

zejména tyto: 

 osvětová činnost 

 výcvikové kurzy 

                                                 
41 GŘIVNA,T., SCHEINOST,M., ZOUBKOVÁ,I. a kol. Kriminologie 4. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 114. 
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 poskytování terapeutických a psychologických služeb 

3.4 Bezpečnost silničního provozu 

„Bezpečností silničního provozu se rozumí potenciální stav optimálně 

fungujícího systému silniční dopravy, bez konfliktních situací při zaručení 

plynulosti a organizaci dopravního provozu na pozemních komunikacích. Jedná 

se o plynulý, intenzivní dopravní ruch, bez výskytu neúměrně složitých 

dopravních situací, vytvářejících na jeho účastníky úměrnou zátěž a umožňující 

optimální snížení výskytu kritických situací a dopravních nehod.“ 42 

Z pohledu vývoje je motivací i cílem neustále zvyšovat bezpečnost silničního 

provozu, což by se samozřejmě mělo projevovat jak při tvorbě represivních 

opatření, tak při tvorbě preventivních opatření. 

„Úroveň bezpečnosti silničního provozu v tom kterém státu je bezesporu 

zásadním způsobem ovlivňována harmonizací vztahů a poměrů mezi prevencí 

spojenou s určitou mírou sociálního tlaku a represí. Výrazné převážení jedné 

nebo druhé stránky dříve nebo později vede k porušení úrovně a morálního stavu 

dopravního chování spolu s poklesem právního vědomí účastníků (nebo určitých 

specifických skupin) silničního provozu. Výrazně převažující vliv prevence na 

úkor účinného dopravně bezpečnostního tlaku a represivních opatření vůči 

účastníkům silničního provozu, vede k neúměrné liberalizaci dopravně 

bezpečnostních poměrů, často bez odpovídajících vazeb a zhodnocení stavu té 

které společnosti, jejíž členové se silničního provozu účastní v aktivních rolích. 

Tato situace vzniká, existuje nebo svůj původ odvozuje z některých známých 

příčin, které zde uvádíme (nikoli ve vyčerpávajícím výčtu) : 

 z historických tradic společnosti 

 změnou společenského systému 

 neopodstatněné upřednostňování prevence na úkor dopravně 

bezpečnostního tlaku a represe jako hlavního řešení úrovně dopravně 

bezpečnostní situace 

 nevyváženost dopravně bezpečnostní právní úpravy 

 omezení účinnosti a snižování rozsahu oprávnění dopravní policie vůči 

účastníkům silničního provozu 

                                                 
42 PAVLÍČEK, K., KOPECKÝ, Z. Dopravně bezpečnostní činnost: obecná část. Praha: PA ČR, 

1999, s.16. 
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 neuplatňování ověřených a účinných prostředků, které poskytuje 

dopravně bezpečnostní tlak na účastníky silničního provozu“ 43  

3.5 Dopravně bezpečnostní činnost policie 

Dopravně bezpečnostní činnost je poměrně široký pojem, který zahrnuje celou 

rozsáhlou oblast silniční dopravy a činností s ní souvisejících. 

„ V odborné veřejnosti, ale i populárně je běžně tento termín užíván ve zkrácené 

verzi jako dopravní bezpečnost a je vztahován pouze k silniční dopravě, která 

zaujímá v podmínkách České republiky a lze říci Evropy vůbec největší objem ze 

všech osobních druhů dopravy.“ 44 

Součástí zahrnutou do dopravně bezpečnostní činnosti je i chování účastníků 

silničního provozu. Účastníky silničního provozu můžeme dělit do několika 

skupin. Základní dělení je na skupinu účastníků aktivních, do níž patří 

především řidiči motorových a nemotorových vozidel a chodci. Druhou 

skupinou jsou pasivní účastnící, což jsou spolujezdci a cestují v motorových 

vozidlech. 

Dalším dělením účastníků silničního provozu je dělení na účastníky ohrožené a 

ohrožující. V ohrožené skupině jednoznačně převažují chodci a děti, či osoby se 

sníženou pohybovou motorikou, stejně tak účastníci další, kteří nejsou chráněni 

karoserií před nárazy při nehodách, např. řidiči malých motocyklů, skútrů a 

motocyklů. Ostatní účastníky můžeme řadit do kategorie ohrožujících. 

„ V rámci uplatňování preventivních a represivních opatření při zajišťování 

bezpečnosti silničního provozu se v dopravní bezpečnosti široce uplatňuje již 

výše naznačený princip jednoty prevence a represe. Ze sociologického hlediska 

je zde významné vnímání tohoto principu občanem a společností. Občan může 

některá preventivní opatření chápat a pociťovat jako opatření represivní, 

naopak společnost často přijímá represivní opatření jako potřebnou prevenci. 

V tomto případě převažuje společenské hodnocení represivních opatření, která 

                                                 
43  PAVLÍČEK, K., KOPECKÝ, Z., HOŘÍN, J. Vybrané kapitoly z dopravně bezpečnostní 

činnosti. Praha: PA ČR, 2003, s. 16. 
44 PAVLÍČEK, K., KOPECKÝ, Z., HOŘÍN, J. Vybrané kapitoly z dopravně bezpečnostní 

činnosti. Praha: PA ČR, 2003, s. 7.   
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jsou v tomto případě převážně zaměřena na zabránění dalšího porušování 

bezpečnosti silničního provozu, ať jíž přestupkovou nebo i trestnou činností.“ 45 

Ve své činnosti policie využívá preventivní prostředky, které vychází 

z tradičních metod, reagují na změny a vývoj v dopravně bezpečnostní oblasti. 

Jedná se zejména o tato opatření: 

Administrativně právní 

Jsou především legislativní nástroje, harmonizace naší právní úpravy s úpravou 

Evropské unie. Jedná se o celkovou právní úpravu úseku silniční dopravy včetně 

opatření směřujících k jejímu uplatňování, jak ze strany všech účastníků 

provozu, tak specificky zaměřených skupin. 

Výchovné a vzdělávací 

Jedná se o vzdělávací akce, na kterých se  policie, zejména cestou svých 

oddělení tisku a prevence, společně s dopravní policií a dalšími složkami podílí 

účastí na výuce dopravní výchovy na všech stupních škol, dopravních soutěží 

pro děti a dalších akcích v úzké součinnosti s jednotlivými orgány BESIP na 

různých úrovních. 

Taktické operativní 

Dohled na dopravu v rámci speciálních silničních kontrol, dopravně 

bezpečnostní akce, využívání hromadných sdělovacích prostředků k informování 

o situaci v silničním provozu a problémových místech, dopravních nehodách, 

uzavírkách aj. 

Technické 

Jedná se o technické prostředky policie využívané při dohledu na bezpečnost 

silničního provozu - prostředky na detekci a zjišťování alkoholu, drog, k měření 

rychlosti, ke sledování a regulaci dopravy, střediska dohledu a řízení dopravy, 

dopravní značení, reflexní prvky na oblečení, technická zařízení k zastavení 

vozidel a zabránění odjezdu vozidel a neposlední řadě technické prostředky pro 

kontrolu ADR a AETR, nízkorychlostní a vysokorychlostní vážení vozidel aj. 

Dopravně bezpečnostní činnost policie je základním opatřením situační prevence 

a slouží jako jeden ze základů k zajišťování bezpečnosti silničního provozu. 

                                                 
45 PAVLÍČEK, K., KOPECKÝ, Z., HOŘÍN, J. Vybrané kapitoly z dopravně bezpečnostní 

činnosti. Praha: PA ČR, 2003, s. 17. 
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V rámci této činnosti se slučuje princip represe a prevence. Činnost je 

realizována hlavně formou základního dohledu dopravní policie i ostatních 

složek policie (např. pořádkové policie, případně městské policie v místech 

jejich působnosti). 

Základní kontrola spočívá v každodenním dohledu na provoz na pozemních 

komunikacích, kontrolou dodržování dopravních předpisů a dalších právních 

předpisů, které s dopravou úzce souvisejí. Důležitým předpokladem je, aby 

policie byla na komunikacích při své činnosti vidět. 

Bohužel, intenzita dohledu ze strany policie je limitována početními stavy 

jednotlivých složek policie a povinností plnit i další, jí zákonem uložené úkoly 

mimo dohled na dopravu.  

Při činnosti policie do situační prevence zařazuje zejména provádění 

technických opatření, která mají působit ke snižování dopravní nehodovosti a 

zvyšování bezpečnosti osob v silničním provozu. 

V rámci své činnosti policie provádí speciální kontroly. Tyto jsou zaměřeny na 

dodržování konkrétních ustanovení účastníky silničního provozu. 

Jedná se o následující speciální kontroly a jejich zaměření: 

a) kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných 

návykových látek řidiči vozidel 

b) kontrolu dodržování stanovené rychlosti jízdy 

c) kontrolu dodržování ustanovení pravidel silničního provozu formou skrytého 

dohledu na silniční provoz 

d) kontrolu technického stavu vozidel 

e) kontrolu dodržování vybraných ustanovení pravidel silničního provozu na 

určitém teritoriu nebo úseku pozemní komunikace 

f) kontrolu způsobu jízdy na delší vzdálenost 

g) kontrolu dodržování jiných opatření souvisejících s provozem na pozemních 

komunikacích prováděnou ve spolupráci s jinými služebními nebo státními 

orgány 

h) kontrolu dodržování právních přepisů o provozování silniční dopravy. 

Mimo výše uvedené speciální kontroly je dohled dále organizován i v rámci 

dopravně bezpečnostních akcí a opatření. Jsou to akce, které jsou organizovány 
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s cílem ovlivnění dopravně bezpečnostní situace na určitém místě či v širším 

teritoriu.  

Jde o Dopravně bezpečnostní akci „X“, která se zaměřuje na všeobecný dohled 

na silniční provoz s využitím jednotlivých speciálních kontrol. 

Druhou akcí je Dopravně bezpečnostní akce „Y“ se zaměřením na speciální 

kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových 

látek řidiči vozidel před a během jízdy. 

Akce jsou plánovány a vyhlašovány jako celorepublikové, krajské nebo na 

území jednotlivých okresů. 

Současně mohou být vyhlašovány v rámci celorepublikové působnosti, jako 

akce v součinnosti s TISPOL. 

TISPOL (European Traffic Police Network) je organizace, která sdružuje 

evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na 

předávání zkušeností a informací. Jejím hlavním cílem je realizace dopravně 

bezpečnostních akcí napříč Evropou. 

Organizace sdružuje služby dopravní policie evropských států s cílem zabezpečit 

mezinárodní spolupráci při řešení nejzávažnějších problémů bezpečnosti silniční 

dopravy, a to zejména prostřednictvím výměny poznatků a zkušeností, 

společných dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na konkrétní aktuální 

problémy, vzděláváním založeným na výzkumu a informacích. 

Dopravní policie ČR ke splnění svých úkolů, každý rok po vyhodnocení 

předchozího období a vyspecifikování základních problémů, vyhlašuje priority 

na další rok. Na rok 2016, po vyhodnocení vývoje dopravní nehodovosti a 

celkové situace bezpečnosti silničního provozu za rok 2015, byly stanoveny 

následující priority: 

Rizikové jednání řidičů motorových vozidel 

Směřování dohledu nad silničním provozem do rizikových lokalit se zaměřením 

na hrubé porušování pravidel silničního provozu, které mají za následek vznik 

závažných dopravních nehod. Jedná se zejména o nedodržování rychlostních 

limitů mimo obec, nebezpečné předjíždění, agresivní a nesprávný způsob jízdy. 

Nemotorizovaní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté) 
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Dohled nad dodržováním pravidel, dohled u přechodů pro chodce, preventivní 

akce ve vztahu k jejich zviditelnění v silničním provozu, používání ochranných 

pomůcek a bezpečnému chování na pozemních komunikacích. 

Bezpečné komunikace  

Spoluvytváření bezpečného dopravního prostoru, navrhování dopravně 

inženýrských opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu se 

zaměřením zejména na silnice II. a III. třídy. 

Mimo uváděné priority provádí dopravní policie, konkrétně její příslušníci 

zařazení na úseku dopravního inženýrství, tzv. bezpečnostní audity v místech, 

kde došlo k dopravní nehodě s usmrcením účastníka nehody. 

Bezpečnostní audit má za úkol provést v místě dopravní nehody a v obou 

směrech do vzdálenosti cca 300 m od místa nehody kontrolu komunikace a 

jejího blízkého okolí. Při tomto auditu je cílem nalézt a následně odstranit 

všechny zjištěné nedostatky (špatné nebo nedostatečné dopravní značení, 

případně jeho doplnění, dopravní závady komunikací, např. zhoršené rozhledové 

poměry, špatný povrch komunikace, závady v povrchu komunikace, aj.), aby 

v místě již nehrozilo, že ze stejné příčiny dojde k další dopravní nehodě. 

Zjištěné skutečnosti jsou následně součástí vyšetřovacího spisu předmětné 

dopravní nehody a nedostatky jsou ihned předávány správci komunikace, či 

jinému odpovědnému subjektu k odstranění závad. Následně je pak prováděna 

kontrola, zda ve stanoveném termínu došlo k odstranění nedostatků. 

Mimo Ředitelství služby dopravní policie PP ČR a na základě jím přijatých 

opatření, si priority na daný rok na základě místní problematiky, vytvářejí i 

jednotlivá krajská ředitelství policie, např. u Krajského ředitelství policie 

Jihočeského kraje, jsou to následující priority: 

Udržení vzestupného trendu počtu kontrol nákladní a autobusové dopravy 

a navýšení počtu uložených kaucí podle zákona č. 111/1994 Sb., oproti roku 

2015. 

Navýšení měření rychlosti v extravilánu o 15 % oproti předcházejícímu 

roku - z důvodu vývoje počtu usmrcených osob v obcích a mimo obce. 
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3.6 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 

2020 

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020 je 

samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy 

a návrhy konkrétních opatření směřujících k zásadnímu snížení nehodovosti na 

silnicích České republiky. Hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet 

usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a 

současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob. 

Rok 2002 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2020* 

Usmrceno 

do 24 

hodin 

562 478 349 311 319 297 243 140 

Těžce 

zraněno 
1656 1345 962 823 838 755 776 577 

Ukazovatel 

závažnosti 

nehod 

3904 3257 2358 2067 2114 1943 1748 1137 

Vývoj celkového počtu usmrcených a těžce zraněných v letech 2002 – 2020 na  

dálnicích a komunikacích I. třídy. * Rok 2020 se jedná o předpoklad 

Akční plán se dělí do tří částí zaměřených na základní složky tvořící bezpečný 

dopravní systém: 

 bezpečné pozemní komunikace 

 bezpečné dopravní prostředky 

 bezpečné chování 

V rámci analytické části byly identifikovány následující, nejvíce kritické 

skupiny účastníků silničního provozu a nejnebezpečnější rizikové faktory 

chování účastníků silničního provozu: 

 děti 

 chodci 

 cyklisté 

 motocyklisté 

 mladí a noví řidiči 

 stárnoucí populace 
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 alkohol a jiné návykové látky při řízení 

 nepřiměřená rychlost 

 agresivní způsob jízdy 

K úspěšnému naplnění vytyčených strategických i dílčích cílů je nezbytné 

aktivní zapojení všech subjektů zodpovědných za bezpečnost, včetně občanů, a 

jejich vzájemná spolupráce. 

NSBSP ke splnění předpokládá: 

 aplikaci evropské směrnice „Bezpečná infrastruktura“ 2008/96/ES a její 

rozšíření na ostatní síť silnic 

 aplikaci příslušných zákonů a navazujících legislativních předpisů pro 

bezpečnější pozemní komunikace 

 výstavbu obchvatů měst a obcí 

 zavádění prvků dopravního zklidnění na komunikacích v intravilánu 

 úpravy křižovatek 

Po zveřejnění statistiky dopravní nehodovosti za rok 2015 je bohužel zřejmé, že 

výsledky dopravní nehodovosti mají již druhým rokem stoupající tendenci a 

tudíž opět nebyly splněny cíle Akčního plánu Národní strategie bezpečnosti 

silničního provozu.  

Že se jedná o celosvětový problém, vyplývá ze skutečnosti, že tato problematika 

je dlouhodobě řešena i v rámci Organizace spojených národů a v rámci Evropské 

unie. 

S ohledem na uváděné informace je zajímavé podívat se i na některé zahraniční 

aktivity. Švédsko již v roce 1995 zveřejnilo tzv. VISION ZERO – Vize nula. 

„Švédská Vize nula byla poprvé představena v roce 1995, od samého počátku 

bylo zřejmé, že se jedná o zcela nový pohled na problematiku bezpečnosti 

silničního provozu. Tvůrci vize zdůrazňují, že silniční dopravu je třeba 

považovat za systém, v jehož rámci musí být vzájemně reagující a závislé 

základní prvky (za které jsou považovány pozemní komunikace, silniční vozidla a 

ovšem i účastníci silničního provozu) integrovat způsobem zajišťujícím 

potřebnou míru bezpečnosti.“  46 

                                                 
46 BUDSKÝ, R: Vision Zero – Vize nula. Dopravní snídaně s BESIPEM, 2014, s. 5. 
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Vize obsahuje podstatnou změnu pohledu na odpovědnost za bezpečnost 

silničního provozu. Všechny subjekty, které navrhují dopravně bezpečnostní 

systém, nesou za jeho fungování odpovědnost (jedná se např. o výrobce vozidel, 

dopravce, správce komunikací, policii, ale i politiky a zákonodárce). 

Nosným stanoviskem vize je nepřípustnost, že někdo by měl být usmrcen či 

vážně zraněn v souvislosti se silniční dopravou. Neakceptovatelná jsou úmrtí a 

zranění v jiných odvětvích činností, tak by ani silniční doprava neměla být 

výjimkou. 

Vize obsahuje jednu ze základních tezí: 

„ Systém silniční dopravy jako by doposud nebyl přizpůsoben skutečnosti, že 

chybovat je lidské (nikdo není dokonalý). V silniční dopravě je až příliš často 

placeno za jednoduché chyby cenou nejvyšší.“  47 

Švédsko dlouhodobě patří k zemím trvale vykazujícím nejlepší výsledky 

v oblasti závažné dopravní nehodovosti. Zásluhu na tom má i působení zásad 

daných programem Vize Zero, kdy důsledně buduje tzv. odpouštějící silnice, tj. 

komunikace, které jsou schopné netrestat případné chyby účastníků silničního 

provozu těžkým zraněním nebo usmrcením. Vliv na to mají jak zaváděná 

dopravně bezpečností opatření v obytných a obývaných zónách, tak podpora 

provozování vozidel dosahujících špičkové bezpečnostní parametry. Rovněž 

dohled je směřován k dopravcům, aby byly zodpovědní za bezpečnost silničního 

provozu. 

V posledním období pak Švédsko začíná proklamovat dosažení stavu 0 

usmrcených osob v silničním provozu. Je to jistě velice ambiciózní plán, byť se 

předpokládá jeho dosažení na švédských silnicích, švédskými řidiči cestujícími 

ve švédských motorových vozidlech. 

3.7 Další preventivní opatření 

K dalším preventivním opatřením, kterými bych se chtěl dále zabývat, jsem 

zařadil níže uvedené. Domnívám se totiž, že mohou mít značný vliv na 

bezpečnost silničního provozu, ale stále jim podle mne není věnována dostatečná 

pozornost. Nejedná se samozřejmě o soubor všech opatření, ale jen o výběr těch 

nejdůležitějších, alespoň osobně bych je mezi ty nejdůležitější zařadil. 

                                                 
47 BUDSKÝ, R. Vision zero – Vize nula. Dopravní snídaně  s BESIPEM, 2014, s. 6. 
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3.7.1 Bodový systém 

„Jeho hlavním cílem je zvyšování vymahatelnosti práva v oblasti silničního 

provozu, tvůrci systému se inspirovali osvědčenými zahraničními právními 

úpravami. Bodové hodnocení řidičů představuje nástroj, který v sobě snoubí 

složku jak preventivní, tak represivní. Preventivní součást zahrnuje možnost 

každého řidiče aktivně čelit hrozbě ztráty řidičského oprávnění, represivní pak 

dopadá na ty řidiče, u nichž se projednání a následný postih za jednotlivá 

provinění v silničním provozu míjí účinkem.“48 

Bodový systém byl do praxe zaveden k 1. 7. 2006, a to na základě zákona č. 

411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb. Oby tyto zákony novelizovaly zákon č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

Dle ustanovení § 123a zákona č. 361/2000 Sb.: „se bodovým hodnocením za 

zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků, jednání, které má znaky 

přestupku podle jiného právního předpisu, nebo trestných činů, spáchaných 

porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních 

komunikacích řidičem motorového vozidla nebo že se řidič porušování těchto 

povinností nedopouští. Přehled jednání spočívajícího v porušení vybraných 

povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet 

bodů za tato jednání je stanoven v příloze k tomuto zákonu.“ 

Systém bodového hodnocení je založen na postupném přičítání trestných bodů 

až do celkového dosažení počtu 12 bodů. Body se započítávají buďto za 

přestupek řešený uložením blokové pokuty a nebo na základě pravomocného 

rozhodnutí o přestupku ve správním řízení, případně na základě pravomocného 

rozsudku za trestný čin. Při dosažení 12 trestných bodů řidič pozbývá odbornou 

způsobilost k řízení motorových vozidel. Preventivní složkou bodového systému 

je i to, že jsou řidiči za zákonem stanovených podmínek po 12 nebo 24 po sobě 

jdoucích měsících, kdy se nedopustí žádného přestupku umazávány pokaždé 4 

trestné body z jeho karty, po 36 měsících se odečtou zbývající body. Další 

možností odečtů 3 bodů je, že se řidič dobrovolně, za zákonem stanovených 

podmínek, zúčastní školení bezpečně jízdy ve středisku bezpečné jízdy. Po 

uplynutí jednoho roku může řidič požádat o vrácení řidičského průkazu. 

Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil 

                                                 
48 KOČÍ, R., KUČEROVÁ, H. Silniční právo. Praha: Leges, 2009, s. 288. 
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přezkoušení z odborné způsobilosti a dále prokázání zdravotní a psychické 

způsobilosti. 

„Tento systém se velmi pozitivně projevil po zavedení, kdy se promítl jeho 

pozitivní vliv na chování účastníků silničního provozu.“ Ve druhém pololetí roku 

2006 došlo k poklesu počtu dopravních nehod o 16,9% a zároveň k poklesu 

počtu usmrcených o 20,8% ve srovnání s rokem 2005. Podobně velmi pozitivní 

byl i pokles těžce i lehce zraněných. Výsledky statistiky za rok 2006 bezezbytku 

potvrdily účinnost bodového systému.“49  

Tento pozitivní a takto významný trend se ovšem projevil zejména v prvním 

roce účinnosti bodového systému. Před zavedením a v prvním roce jeho 

účinnosti byla bodovému systému věnována značná pozornost, byl častým 

tématem, jemuž se mimo jiné věnovala i média. Zřejmě i proto byl na počátku 

jeho účinnosti vliv na provoz na pozemních komunikacích natolik významný. 

Lidé se obávali jeho dopadů, zejména případné ztráty řidičského oprávnění, což 

se následně projevilo i v pozitivních statistikách, jež se týkaly dopravní 

nehodovosti i samotného chování poměrně velké části účastníků silničního 

provozu. Postupem času však jeho účinnost klesá. 

Možná je to i tím, že dle statistiky ministerstva dopravy došlo k velkému nárůstu 

počtu bodovaných řidičů, když bylo k prosinci roku 2015 v centrálním registrů 

evidováno celkem 539 277 řidičů, kteří se dopustili přestupku (nebo trestného 

činu) započítávaného do bodového hodnocení. 

Celkem bylo ke konci roku 2015 evidováno 39 507 dvanáctibodových řidičů, 

což je 7,33 % bodovaných řidičů a 0,59 všech registrovaných řidičů. Mezi 

dvanáctibodovými řidiči zcela jasně převládají muži, kterých bylo evidováno 

36 851 tj. 93,28 % a žen jen 2 656 tj. 6,72 %.  

Za zmínku stojí i informace, že body se u nás evidují nejenom u řidičů občanů 

České republiky, ale i cizích státních příslušníků. Zde nejsou body evidovány 

v evidenčním místě trvalého pobytu (pokud cizí občan zde nemá uvedeno místo 

pobytu), ale zpravidla dle místa spáchání příslušného přestupku.  

 

 

                                                 
49 TESAŘÍK, J. Bilance roku 2006 na silnicích České republiky aneb Kterak „body“ zachránily 

137 lidských životů. Kriminalistický sborník, 2007, roč. 51, č. 3, s.64. 
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V bodovém systému jsou nejčastěji evidována následující jednání: 

 překročení nejvyšší rychlosti stanovené zvl. právním předpisem nebo 

dopravní značkou v obcí o méně než 20 km/h 2 body 35,71 % 

 porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo 

užít ochrannou přilbu 3 body 19.63 % 

 držení mobilního telefonu nebo záznamového zařízení při jízdě v ruce 

nebo jiným způsobem 2 body 10,95 % 

 překročení rychlosti jízdy v obci o 20 km/h a více 3 body 8,60 % 

 překročení nejvyšší rychlosti stanovené zvláštním právním předpisem 

nebo dopravní značkou mimo obec o méně než 30 km/h (ale více než 10 

km/h)  

 2 body 8,28% 

 při řízení vozidla nedání přednosti jízdy v případech je povinnost dát 

přednost v jízdě 4 body 2.82 % 

 při řízení vozidla překročení nejvyšší dovolené rychlosti jízdy mimo 

obec o 30 km/h  a více 3 body 2,40 % 

 ohrožení pod vlivem návykové látky 7 bodů 1,80 % 

 nezastavení vozidla na signál stůj nebo pokyn stůj daný při řízení 

provozu oprávněnou osobou 5 bodů 1,78 % 

 řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo požití jiné návykové 

látky, nebo v době kdy je ještě pod jejich vlivem 7 bodů 1,48 % 

 ostatní  6,56% 

Pokud se řidiči nedopustí těchto nejčastěji evidovaných jednání, nebude 93,44% 

případů v evidenci bodů. Přes polovinu evidovaných bodovaných jednání tak 

tvoří překročená rychlosti v obci o méně než 20 km/h, nepřipoutání se 

bezpečnostním pásem nebo neužití ochranné přilby a používání mobilního 

telefonu. 

Můj subjektivní názor od počátku zavedení bodového systému je ten, že sice 

bodový systém poměrně tvrdě postihuje některá porušení, např. neužití 

bezpečnostního pásu při jízdě (3 body), ale na druhé straně zcela pomíjí některé 

dopravní nehody, pokud k jejich zavinění nedojde vlivem bodovaného porušení 

pravidel. Ale např. při nedodržení bezpečné vzdálenosti, špatného couvání aj., na 

rozdíl od bezpečnostních pásů, kdy osoba ohrožuje především sama sebe (mimo 
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nepoužití zádržného systému pro děti), při těchto dopravních nehodách dochází 

k bezprostřednímu ohrožení účastníků nehody nebo i ostatních účastníků 

silničního provozu.  

Proto se možná v současné době stává velkým tématem, nejenom v odborné 

veřejnosti, připravovaný návrh na změnu pokut a bodového systému, který u nás 

v současné podobě existuje již 10 let. 

Nový návrh míří zejména proti hrubému porušování dopravních předpisů a měl 

by naopak zmírnit postih za bagatelní přestupky. Měl by přinést i úpravu postihu 

za přestupky, aby byly postihovány srovnatelně ve všech regionech. 

Nově připravovaná reforma bodového systému, jak byla zatím prezentována 

současným ministrem dopravy panem Danem Ťokem, chystá sice zejména 

zpřísnění, ale současně se snaží i o zpřehlednění bodového systému. V některých 

případech, zejména u řízení po odebrání řidičského průkazu a pod vlivem 

alkoholu, značně navyšuje peněžité sankce, a to v některých případech až na 

trojnásobek průměrného měsíčního přijmu v ČR. Otázkou zůstává, jak bude 

nastavena a zajištěna jeho vymahatelnost. 

Zjednodušení bodového systému tkví mimo jiné v tom, že nově by měly být jen 

tři sazby 2, 4 a 6bodů, což se dá představit jako „dvakrát a dost“ v případě 

šestibodových přestupků a „třikrát a dost“ v případě přestupků čtyřbodových. 

Zároveň by měla být změněna současné situace, kdy bez ohledu na stav bodů, 

znamenají některé přestupky souběžně okamžitý zákaz řízení současně 

s uložením bodů. 

Změny jsou dle informací ministerstva zatím jen skutečným návrhem. Před 

jejich přijetím by určitě prospěla široká diskuse jak odborné veřejnosti, tak by 

bylo vhodné vyslechnout i názor veřejnost laické. Otázkou pak je v jaké podobě 

případné změny projdou zákonodárným procesem, vždyť i zákon 361/2000 Sb., 

se v průběhu projednávání a schvalování sněmovnou dočkal cca 700 

pozměňovacích návrhů a s nimi bylo nutné se vypořádat.  

Nicméně změny jsou potřebné, aby bodový systém zase na nějakou dobu působil 

jako preventivně represivní opatření, stejně jako v  počátcích po jeho původním 

přijetí. Široká dopravní veřejnost by si měla znovu naplno uvědomit, že 

dodržování dopravních předpisů je, s ohledem na masivní rozvoj dopravy, 

nezbytně nutné, že se vyplácí a v případě nepochopení, při neustálém porušování 
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dopravních předpisů, by mělo dojít k  vyloučení těch jedinců, kteří opakovaně 

porušují pravidla silničního provozu, na nějakou dobu z dopravy. Při jejich 

návratu by se měla přezkoumat jejich zdravotní, psychologická a odborná 

způsobilost k řízení dopravních prostředků. 

Vždyť i kdyby to zachránilo jen jeden lidský život, mělo by to význam. Bude-li 

bodový systém správně nastaven a důsledně uplatňován orgány k tomu 

určenými, určitě dojde k omezení dopravní nehodovosti a bude bezpochyby 

zachráněn víc než jeden lidský život. 

3.7.2 Řidičský průkaz na zkoušku  

Řidičský průkaz na zkoušku se jeví jako jedno z těch opatření, jež by u nás 

určitě mělo být zavedeno. Je to zároveň i jedna z věcí, o nichž se už velmi 

dlouho dobu diskutuje, ale toto opatření stále nebylo uvedeno v život a ani 

v současné době stále ještě bohužel není součástí naší právní úpravy. Přitom by 

mohlo zabránit nehodám mladých řidičů, jež mají na svědomí značný počet 

dopravních nehod, zpravidla s velmi vážnými následky. Jejich specifikem je 

časté hazardování v silničním provozu, podpořené určitou osobní nevyzrálostí a 

zároveň nedostatkem zkušeností při řízení vozidla.  

„Toto opatření je chápána nejen jako ochrana mladých začínajících řidičů 

(neboť na silnících v důsledku dopravních nehod umírají právě mladí lidé), ale 

také jako ochrana ostatních účastníků silničního provozu. Ze statistik 

nehodovosti vyplývá, že nejkritičtější jsou pro řidiče první dva roky po 

absolvování autoškoly, kdy mnozí z nich mají pocit, že je po úspěšném složení 

zkoušek nemůže nic překvapit a že vše zvládnou.50 

V současnosti jsou připravovány návrhy tohoto opatření. Systém zřejmě bude 

nastaven tak, že řidiči dostanou na počátku menší počet bodů (předpokládá se 6 

bodů) a to po zkušební dobu prvních dvou let. Pokud se řidič během této doby 

osvědčí, nebude mu vydán zákaz řízení, tak následně získá řidičský průkaz bez 

omezení. V opačném případě mu bude prodloužena výše zmíněná zkušební lhůta 

a navíc mu bude stanovena povinnost zúčastnit se kurzů bezpečné jízdy. Institut 

řidičského průkazu na zkoušku je již delší dobu používán  i v ostatních zemích. I 

v těchto zemích je řidičský průkaz na zkoušku vždy zpravidla založen na 

určitých specifických omezeních pro tuto kategorii řidičů. Podíváme-li se 

například do sousedního Německa, systém tam funguje následovně: „ Uchazeči 

                                                 
50 HAMERNÍKOVÁ, V. Řidičák na zkoušku. Psychologie Dnes, 2008, č.1, s. 27. 
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by měli podat žádost na místní policejní orgány, musí také absolvovat 

teoretickou a praktickou zkoušku a doložit potvrzení o absolvování kurzu první 

pomoci. Zkoušky lze absolvovat pouze v akreditovaných autoškolách. Zároveň je 

zde od roku 2011 možné, aby již 16-ti letý žadatel se souhlasem rodičů započal 

cvičné jízdy v autoškole. Zkušební jízdy může žadatel absolvovat již jeden měsíc 

po svých 17. narozeninách. Pokud zkoušky úspěšně absolvuje, má mladý řidič 

nárok na zkušební řidičský průkaz (Prüfbeschenigung) na rozdíl od běžného 

řidičského průkazu (Führeschein). Dokud nedovrší potřebný věk 18-ti let, mladí 

řidiči musí být při jízdě doprovázeni osobou, které je nejméně 30 let, 

s řidičskými zkušenostmi v délce nejméně pět let a více než třemi body v jejich 

řidičském průkazu. Jméno doprovodné osoby musí být uvedeno na zkušebním 

řidičském oprávnění. Pro počet doprovodných řidičů, kteří mohou být jmenovitě 

uvedeni na zkušebním řidičském průkazu neexistuje žádný limit. Tento řidičský 

průkaz je platný pouze v Německu, nicméně výjimečně je přijímán i v Rakousku. 

Běžný řidičský průkaz (Führerschein) platí od věku 18-ti let (zkušební řidičské 

oprávnění – Prüfbescheinigung) platí po dobu až 3 měsíců po řidičových 18. 

narozeninách.“51  

Srovnáme-li například tuto německou úpravu s obrysy naší navrhované úpravy, 

jeví se mi subjektivně jako poměrně zajímavá. Neboť i v některých dalších 

úpravách evropských státu je kromě zkušebního období a zpravidla menšího 

počtu trestných bodů dbáno i na předávání zkušeností od řidičů, kteří vlastní 

oprávnění k řízení již delší dobu a je u nich předpoklad předávání těchto praxí 

nabytých zkušeností těmto mladším a nezkušenějším osobám. Možná by bylo 

vhodné uvažovat i u nás o podobné úpravě. Neboť i výše uvedený dohled 

zkušenějších osob by podle mne nesporně mohl přispět k ukázněnějšímu 

chování mladých začínajících řidičů na našich silnicích, zejména ze strany 

rodičů by se dal očekávat přístup, jenž by tomu mohl napomoci. 

3.7.3 Mediální kampaně 

V současné moderní době, v éře internetu a sociálních sítí, je velká pozornost 

věnována tvorbě mediálních kampaní s cílem zasáhnout co největší počet 

respondentů. Jednu z hlavních rolí při tvorbě kampaní hraje BESIP. 

                                                 
51 ÚAMK: Turistické informace. ÚAMK [online]. 2016 [cit. 2016-06.16]. Dostupné z: 

http://www.uamk.cz/informace/mezinarodni-turisticke-

informace/details/4/23/n%C4%9Bmecko#Ridici_a_vozidla 
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BESIP je samostatným oddělením Ministerstva dopravy a mezi jeho úkoly patří 

zejména provádění preventivní činnosti v oblasti bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích. 

Mezi jeho hlavní činnosti patří zejména preventivní aktivity v oblasti působení 

na lidského činitele, tohoto se snaží docílit především dopravní výchovou a 

formou celostátních kampaní. 

BESIP se snaží velmi úzce spolupracovat s ostatními orgány státní správy 

působícími na tomto úseku. V jednotlivých krajích v rámci Krajských úřadů, 

oddělení dopravy a silničního hospodářství, má pracovníky, kteří činnost BESIP 

provádějí na území daného kraje. 

„Jedna ze slabin dopravně bezpečnostních akcí v hromadných sdělovacích 

prostředcích je ta, že jsou obvykle zaměřeny k veřejnosti vůbec. Je nutné je 

zaměřovat spíše k určitým skupinám účastníků silničního provozu, jejichž 

motivace, potřeby, zájmy a hodnoty jsou nám známy.“52 

Asi nejznámější a mediálně nejviditelnější byla kampaň „ NEMYSLÍŠ 

ZAPLATÍŠ “ 

Tento projekt probíhal ve veřejnoprávní televizi v silně sledovaných časech. 

Smyslem projektu bylo drastickými spoty upozornit na realitu dopravních nehod 

a základní příčiny jejich vzniku. 

Spoty ukazovaly některé situace, se kterými se řidiče běžně setkávají v rámci 

provozu a které při nedodržení pravidel provozu mohou skončit velmi 

závažnými následky (např. alkohol, nedání přednosti na přechodu pro chodce, 

vběhnutí dítěte do jízdní dráhy u školy aj.). 

Tato kampaň využívala metodu, při které se snažila ovlivnit chování negativním 

působením, respektive vyvoláváním negativních emocí. Ve své době byla tato 

kampaň poměrně revoluční a to i přímým zobrazováním drastických následků.  

Dalším příkladem může být kampaň „ Domluvme se „  

Tato kampaň probíhala v letech 2006 – 2011 a to ve spolupráci BESIP a 

Iniciativy odpovědných pivovarů Českého svazu pivovarů a sladoven. 

Základním sloganem bylo: „ Pokud jedete za zábavou autem, domluvte se, kdo 

bude řídit a nebude pít alkohol.“ 

                                                 
52 ŠTIKAR, J., HOSKOVEC, J., ŠMOLÍKOVÁ, J. Psychologická prevence nehod: Teorie a 

praxe. Praha: Karolinum, 2006, s.116. 
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Další z preventivních akcí zaměřených na alkohol je akce „ Řídím – piji nealko 

pivo.“ 

Projekt je zaměřen na zodpovědný přístup řidičů k pití alkoholu. Hlavním cílem 

projektu je zvýšit povědomí řidičů o nealko pivu, jako alternativě z hlediska 

dodržování bezpečnosti zákona, a především motivaci řidičů k odpovědnému 

pití piva. V rámci tohoto projektu bylo řidičům, kteří při dopravní kontrole 

Policií ČR prokázali, že před nebo při řízení motorového vozidla nepožili 

alkoholický nápoj, rozdáváno od reprezentantů pivovarů nealko pivo, leták 

projektu, samolepku na karoserii vozidla a jednorázový alkoholtester. 

Další z rámce dopravně preventivních a výchovných akcí je „ Zebra se za tebe 

nerozhlédne.“ 

Akce je prioritně zaměřena na chodce, děti. Cílem je působit na dodržování 

pravidel silničního provozu ze strany chodců a dětí, hlavně v místech přechodů 

pro chodce. V rámci akce zejména hlídky dopravní policie ve spolupráci 

s pracovníky oddělení tisku a prevence Policie ČR, provádějí dohled na dopravu 

a dodržování pravidel silničního provozu v okolí přechodu u škol. 

Dále rozdávají propagační materiály a vždy po skončení akce na přechodu 

následuje beseda s žáky základních škol v místě provádění akce na dopravně 

bezpečnostní problematiku a povinnosti chodců v silničním provozu. Akce 

probíhá dvakrát do roku, zpravidla v jarních měsících a pak po zahájení nového 

školního roku v měsíci září. 

Další z akce „ Vidíme se“ se zaměřuje na viditelnost chodců. 

Cílem kampaně je naučit chodce používat reflexní prvky. BESIP ve spolupráci s 

Policií ČR rozdá během roku cca 500 tisíc reflexních pásků, 100 tisíc reflexních 

tašek pro seniory. Kampaň je rozdělena do několika částí, které budou na sebe 

navazovat. Tato kampaň je zaměřena speciálně na chodce, neboť z pohledu 

statistiky každý sedmý člověk na našich silnicích zemře jako chodec, například 

v roce 2014 bylo usmrceno celkem 112 chodců, z toho v nočních hodinách 

zemřelo 65 chodců, tj. více než 8 % ze smrtelných nehod chodců. Pokud 

bychom počítali s údaji roku 2014 a brali jen komunikace mimo území obce, 

činí toto procento dokonce 75 %. 

Příčinou řady vážných dopravních nehod je nedostatečná viditelnost chodců ze 

strany řidičů a následná pozdní reakce na pohyb chodce ve vozovce. Při snížení 
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viditelnosti jsou zejména chodci těmi nejzranitelnějšími. Většina řidičů, jež 

zranila chodce, se shoduje na tom, že ho uviděla příliš pozdě nebo ho na 

komunikaci neviděla vůbec. 

Budeme-li se inspirovat zahraničnímu zkušenostmi, předpokládá se, že reflexní 

prvky mohou za zhoršené viditelnosti snížit účast chodce na smrtelné dopravní 

nehoda až desetinásobně. 

Kampaň má význam i v současné době, kdy byl zákonem č. 48/2016 Sb. 

novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde 

došlo k uzákonění povinnosti chodců být při pohybu po komunikaci mimo obec, 

označeni reflexními prvky ke zvýšení jejich viditelnosti. Konkrétně se jedná o § 

53, odst. 9) zákona č. 361/2000 Sb., „ pohybuje-li se chodec mimo obec za 

snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není 

osvětleno veřejných osvětlením, je povinen mít na sobě prvky s retroreflexního 

materiálu umístěného tak, aby bylo viditelné pro ostatní účastníky provozu na 

pozemních komunikacích.“ 

Na jedné straně jsou podobné kampaně určitě potřebné a lze jimi přinášet osvětu 

mezi veřejnost, na druhé straně nelze ovšem význam takových kampaní ani 

příliš přeceňovat, neboť jejich celkový dopad na chování veřejnosti určitě není 

tak velký, jak by bylo žádoucí. „Britská kampaň „Think!“, která je svým pojetím 

nejbližší kampani „Nemyslíš-zaplatíš“, stojí údajně za poklesem obětí autonehod 

o 5-7%. Stejná čísla inspirovaná britskými výsledky jsou očekávána i v ČR.“53 

3.8 Technická opatření situační prevence 

Odpovědnost za bezpečnost silničního provozu nemají jen účastníci silničního 

provozu. Svůj podíl mají i projektanti připravující projekty rekonstrukcí a 

výstavby nových komunikací. Stejně tak musí nést odpovědnost správci 

komunikací, za jejich údržbu, provádění oprav, udržování a modernizaci 

dopravního značení. Proto se v této kapitole budu věnovat některým technickým 

opatřením, jež lze uplatnit v rámci situační prevence v dopravě.  

Budoucnost dopravy zcela nepochybně patří inteligentním dopravním 

systémům, vozidla budou stále vybavenější asistenčními systémy, budou 

schopna vzájemné komunikace i komunikace s dopravní infrastrukturou, aby 

provoz byl maximálně bezpečný, ekonomický a pokud možno co nejplynulejší. 

                                                 
53 ŠUCHA, M. et al. Agresivita na cestách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s.38. 
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Je všeobecně známo, že dopravní nehody mají zpravidla několik příčin, které se 

kumulují v kritickém okamžiku. Aby došlo ke zvýšení bezpečnosti komunikací, 

je nezbytné příčiny a místa zjistit, pojmenovat a úseky, kde řidiči chybují 

upravovat. 

Samotná dopravní opatření, zejména rozsáhlejšího charakteru jsou ekonomicky 

nákladná. Proto je třeba ke zjištění technických příčin využít všech možností 

(např. výslechy řidičů a ostatních účastníků silničního provozu). Na základě 

těchto znalostí někdy stačí udělat co možná nejrychleji jednoduchá opatření, 

která zpravidla ke komunikaci patří. Zejména doplnit dopravní značení, dopravní 

zařízení a upravit komunikaci. 

Množství silnic vznikalo již v dřívějších dobách, v době daleko nižší motorizace, 

ale některé v původní podobě, samozřejmě s drobnými opravami, zejména 

povrchu, slouží do současné doby. Málokdy však u silnic nižších tříd při 

jejich modernizací dochází i ke změně trasy a dalších dispozic komunikace 

v terénu, z čehož mohou plynout za současného stavu motorizace a zvyšující se 

rychlosti dopravních prostředků a hustoty provozu problémy. 

V rámci toho je nutné se zabývat nezbytnými opatřeními k omezování rychlosti 

jízdy, dopravním značením komunikací a vhodností jeho umístění, instalacemi 

vodících a směrových sloupků, trasováním komunikací pro chodce, stavem a 

vhodnosti umístění přechodů pro chodce (zejména rozhledové poměry v okolí 

přechodu, jeho délka na komunikaci aj.) a v neposlední řadě překážkami 

zhoršujícími rozhledové poměry na komunikaci. Zanedbatelné není ani 

odstraňování pevných překážek v těsné blízkosti komunikace, včetně stromů, 

silniční vegetace a reklamních zařízení. Například jen v roce 2015 si přes 25 % 

z celkového počtu usmrcených osob vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou 

překážkou, kdy nejtragičtější bilanci mají kolize se stromy, celkem 102 

usmrcených osob. K tomu všemu by měly sloužit bezpečnostní audity na 

pozemních komunikací.  

Přiložená tabulka ilustruje počet srážek se stromy a jejich následky za období let 

2011-2015. 
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Srážka se 

stromem 

2011-2015 

Počet nehod Usmrceno 
Těžce 

zraněno 

Lehce 

zraněno 

2011 2 668 105 326 1 611 

2012 2 834 113 332 1 645 

2013 2 610 86 249 1 523 

2014 2 469 112 241 1 333 

2015 2 596 102 223 1 561 

 

Bezpečnostní audit je formální prověrka nově navrhovaných dopravních 

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 potenciálu hodnoceného objektu. V rámci 

toho je nutné se zaměřovat na místa, kde dochází k opakování dopravních 

nehod, opakování nehod za určitých podmínek nebo v určitých ročních 

obdobích, nehod za špatné viditelnosti aj. Následně pak odstraňovat velké, 

nepřehledné a kolizní křižovatky, nevhodná uspořádání křižovatek, nevhodné 

směrové či výškové vedení komunikací a překážek v rozhledu. 

Do těchto opatření můžeme zahrnout zejména výstavbu obchvatů obcí a měst, 

aby došlo k přesunu tranzitní dopravy mimo intravilán obcí, náhrada klasických 

křižovatek křižovatkami okružními, kde ze zkušeností pokud zde dojde 

k dopravní nehodě, jsou její následky zpravidla minimální, bez ohrožení života 

či zdraví. Dalším prostředkem je vytváření zón, kde dochází ke zpomalení a 

zklidnění dopravy v centrech obcí (např. pěší zóny, obytné zóny, „ Zóny 30“ 

aj.). Dále i výstavba cyklostezek a řádné nasvícení přechodů pro chodce 

v obcích ke zvýšení jejich viditelnosti a tím i bezpečnosti. Současně je nutné 

věnovat pozornost i navrhování a budování potřebné infrastruktury komunikací, 

odpočívek, parkovišť aj. 

Při tom je nutné brát v úvahu i skutečnosti, že i když dopravně bezpečnostní 

opatření jsou v souladu s právními předpisy a dle příslušných technických 

norem, mohou se i zde v rámci provozu vyskytovat problémy, které zhoršují 

bezpečnost provozu. Zde je v rámci spolupráce všech odborných a dotčených 

subjektů nutné hledat alternativní a někdy i netradiční opatření k odstranění 

tohoto nebezpečí (např. velmi dobře přehledné a široké křižovatky na nově 

budovaných komunikacích, kde i přesto dochází k opakovaným závažným 

dopravním nehodám, např. z  psychologických hledisek řidičů). Jedním z těchto 

psychologických hledisek může být i fenomén psychologické přednosti. “ Jedná 
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se o vzdání se přednosti v jízdě na křižovatce, kde podle pravidel tuto přednost 

řidič má, nebo o prosazování přednosti v jízdě tam, kde tuto přednost nemá. 

Rozeznáváme 3 případy vzniku psychologické přednosti: 

 psychologická přednost vzniká jako důsledek rozhodování řidiče 

s neúplnými nebo nepřesnými informacemi, 

 rozhodnutí řidiče vzdát se své přednosti je záměrné, řidič se při svém 

rozhodování opírá o racionální zkušenost s určitého konkrétního 

prostředí či situace na křižovatce (např. křižovatka deklarovaná jako 

křižovatka s vysokým počtem nehod), 

 psychologická přednost vzniká reflexivně jako reakce řidiče na 

nenadálou, neočekávanou událost či situaci na křižovatce. 

Ke vzniku psychologické přednosti dochází zpravidla na základě místních 

podmínek, daných charakterem silniční komunikace, kdy se vedlejší silnice jeví 

jako hlavní. Psychologická přednost bývá rovněž způsobena psychologickou 

indispozicí řidiče.“54 

Značný význam zde má i instalace dopravně bezpečnostních prvků, jako jsou 

vodící tabule či svodidla, které mají jednak vliv na dobrou viditelnost vedení 

komunikace a konkrétně svodidla či svodidla doplněná svodidly pro 

motocyklisty, která dokáží zmírnit důsledky události, k níž dojde selháním ze 

strany řidiče. 

Z tohoto pohledu je významným přínosem pro bezpečnost a plynulost dopravy 

budování dálnic a rychlostních komunikací, které jednak odvádějí zejména 

obtěžující nákladní dopravu mimo obydlené lokality, zrychlují provoz a pokud 

jsou dostatečně kapacitně vyprojektovány, dochází zde, dle statistických údajů 

ve srovnání s ostatními komunikacemi a provozem na nich, k velmi malému 

počtu dopravních nehod s následky na životě. 

Do dopravy v průběhu devadesátých let minulého století vstupují víceúčelové 

aplikace, jedná se o nový velmi inteligentní obor dopravního inženýrství. Stále 

více se začíná užívat nový pojem Dopravní telematika, nebo také Inteligentní 

dopravní systémy a služby.  

                                                 
54 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 165.  
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„ Pojem dopravní telematiky zahrnuje informační a telekomunikační podporu 

dopravního procesu. Správná implementace dopravní telematiky musí nutně 

vycházet z detailní analýzy stávající dopravní situace a stanoveného jasného 

řešení cíle (dopravní politiky města, regionu, státu.).“ 55  

Telematika je rozvíjející se obor, zabývající se informacemi z dopravy. 

Intenzivně se zabývá znalostmi o dopravním procesu, řešením problematiky 

jednotlivých dopravních oborů.  

Doprava v regionech má svá specifika, její rychlost je výrazně negativně 

ovlivňována rozvojem silniční dopravy. Velké množství silničních tahů je 

vedeno centry měst a obcí. 

Silniční doprava v celoevropském měřítku prochází obdobím vývoje, který je 

charakterizován nepřiměřeným nárůstem počtu vozidel, které používají dopravní 

infrastrukturu. Doprava se tak stává trvalou součástí běžného života. 

Cílem dopravní telematiky je tak výzkum jednotlivých faktorů dopravy s cílem 

poskytnout všem zainteresovaným subjektům ucelený přehled o situaci a 

navrhovat příslušná řešení, např. dispečerské řízení procesů, dálková ovládání 

křižovatek, či zabezpečovací techniky aj.  

Automatizace dohledu na provoz 

Přínosem pro bezpečnost silničního provozu je i masivnější zavádění 

technických prostředků ke kontrole rychlosti jízdy a dodržování stanovených 

limitů jízdy. Mimo stacionárních radarů a úsekových radarů ve městech, 

v maximální míře nasazení automatizovaných systémů kontroly rychlosti a 

případného dokumentování jejich porušování i mimo intravilán měst. Prvními 

pokusy na území ČR je snaha Ředitelství silnic a dálnic pokrýt 

automatizovanými měřiči rychlosti ty úseky dálnic (zejména D 1), kde jsou 

v současné době prováděny rozsáhlé opravy a rekonstrukce. Při tom je na 

mnohých místech prováděno stažení provozu z důvodu prací do jednoho 

jízdního pruhu či jiné dopravní omezení, s  nutností snížení rychlosti jízdy. 

Z výsledků průzkumů pak vyplývá, že velký počet řidičů rychlostní omezení 

nerespektuje a tak ŘSD postupně tyto úseku osazuje automatickými systémy 

měření rychlosti a zaznamenávání jejího porušování. 

Příkladem, jaký význam může takové opatření mít, je zavedení podobného 

systému ve  Francie. Zde se všechny vládní organizace mobilizovaly do boje 

                                                 
55 Stručná monografie základů dopravní telematiky. Brno: KPM Consult, 2008, s. 6. 
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proti nebezpečí na silnicích, kde byla příliš vysoká rychlost jízdy příčinou 

většiny smrtelných úrazů. 

Byla zavedena technika, která umožňovala zaznamenávání přestupků pomocí 

digitálních kamerových záznamů, automatické zaznamenávání a rozpoznávání 

registračních značek vozidel, telekomunikační přenosy pro přenos záznamů a 

systém automatického porovnávání dat.  

Došlo k zásadní úpravě legislativy pro potřebu řešení takto zjištěných přestupků. 

Mimo manuálního zpracování dat bylo zavedeno zpracování automatické, které 

zkrátilo zásadním způsobem vyřizování zjištěných přestupků. 

„Tyto systémy neměly jen výrazně pozitivní dopady na některá specifická místa 

na silnicích, ale významně ovlivnily myšlení řidičů a tím vedly k reálné změně 

v jejich chování.„  56 

Průběh automatického vymáhání je následující:  

 vozidlo překročí povolenou rychlost 

 radar odhalí porušení dopravních předpisů 

 fotografie je zakódována a automaticky zaslána do státního centra pro 

zpracování dat 

 fotografie je v tomto centru dekódována se záznamem všech potřených 

dat přestupku 

 provede se vyhledání v národní databázi registrace vozidel 

 jak je vozidlo v této databázi identifikováno, vytiskne se automaticky 

oznámení o pokutě 

 majitel vozidla obdrží oznámení o pokutě 

 majitel vozidla zaplatí pokutu středisku pokut (za provoz vozidla 

odpovídá dle právní úpravy jeho majitel) 

Majitel vozidla, který má námitky vůči udělení pokuty, musí až po předchozím 

zaplacení pokuty, zaslat dopis s nesouhlasem do kanceláře úřadu státního 

prokurátora. 

Po prvotních experimentech došlo následně k rozmístění prvních 100 radarových 

detektorů (předpoklad na další období je dalších cca 900). 

                                                 
56  WEINBERGER, J., Výrazné zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení dopravní 

nehodovosti a automatické vymáhání práva ve Francii. Silniční obzor, 2006, roč. 67, č.3, s. 81. 
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Opatření přes zcela určitě nemalé prvotní finanční náklady v době zavedení 

přineslo překvapivý efekt, když meziročně po zavedení došlo v roce 2004 proti 

roku 2001 před jeho zavedením, k poklesu úmrtí v důsledku rychlosti jízdy 

z 8 160 osob na 5 530 osob tj. pokles o 2630 osob. Výhledově se v systému 

uvažuje pro zvýšení preventivní účinnosti, že měřící zařízení budou zcela 

viditelná a výrazně barevně označena pro jejich zviditelnění. 

I v naší právní úpravě a to novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, která vstoupila v účinnost dne 19. ledna 2013, 

konkrétně ustanovením § 125 f), byl zaveden správní delikt provozovatele 

vozidla, kdy v případě jednání vykazující znaky přestupku dle tohoto zákona, 

které bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku 

používaného bez obsluhy nebo neoprávněného zastavení či stání, nese 

odpovědnost provozovatel vozidla. 

Bohužel výkladem úředníků ministerstva dopravy, byly z tohoto systému 

vyřazeny téměř všechny automobilní radary používané Policií ČR, i když drtivá 

většina jich pracuje bez nutnosti zásahu obsluhy a stacionární síť radarů je 

poměrně malá a zaměřená zejména na velké aglomerace měst. Proto nemá 

ustanovení zatím tak významný přínos, jako zavedení systému ve Francii. 

Dopravní snídaně s BESIPEM 

Jedná se o další akci, kterou je možné zařadit do situační prevence. Je 

připravována firmou RSE Project s.r.o. za účasti BESIP a pod záštitou 

Ministerstva dopravy České republiky. V letošním roce se konal jíž čtvrtý 

ročník. Akce se účastní všechny subjekty, které se zabývají bezpečností 

silničního provozu. Jedná se o zástupce krajských úřadů, starosty obcí a měst, 

silniční správní orgány obcí z rozšířenou pravomoci, pracovníky BESIPU, CDV, 

Policie ČR, znalce z oboru silniční dopravy a projektanty na úseku silničních 

staveb. Současně jsou přítomni i zástupci Ředitelství silnic a dálnic, zástupci 

jednotlivých podniků Správy a údržby silnic na daném teritoriu. Akce probíhá 

každý rok ve všech krajích republiky. 

Smyslem a hlavní náplní akce je v jednotlivých krajích vybrat vždy čtyři až pět 

míst na komunikacích, která jsou považována za nebezpečná nebo kde dochází 

ve větší míře k dopravním nehodám. 
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Přizvaní projektanti zpracují k jednotlivým místům návrhy projektů a v široké 

diskuzi se probírají a hodnotí navržená řešení, s cílem přijmout taková opatření, 

aby došlo ke zlepšení dopravní situace a současně řešení byla i ekonomicky 

přijatelná. 

Zároveň dochází k hodnocení navržených opatření z předcházejících let, zda a 

jak byla realizována, případně proč ne. 

V poslední části jsou ze strany firem vyrábějících silniční značení nebo silniční 

zařízení prezentovány novinky na tomto úseku. Z předcházejících roků tak např. 

v jihočeském kraji, mimo jiných projektů, byla využita představená 

„motosvodidla“, která byla nainstalována na některých komunikacích v kraji. 

Účelem těchto dodatečně montovaných spodních pásnic, které se montují na 

stávající svodidla, je ochránit při nehodě a pádu motocyklistu, aby nenarazil na 

kotvící sloupky stávajících svodidel, což mělo při dopravních nehodách často 

fatální následky. 

Další formou přispívající ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu jsou 

opatření sloužící k jeho zklidnění. Jako příklad můžeme uvést obytné zóny. 

„Obytná zóna je oblast, ve které pohybová funkce značně převládá nad funkcí 

dopravní, ohraničená dopravním značením, ve které je umožněn pohyb chodců, 

cyklistů a motorových vozidel ve společném prostoru za stanovených podmínek.“ 

57 Je to řešení dopravně zklidňující komunikaci, kde v důsledku dopravních 

opatření je úplně nebo částečně vyloučena doprava motorových vozidel. Další 

formou jsou pěší zóny. „Pěší zóna je oblast vyznačená (vymezená) příslušným 

dopravním značením, zónu tvoří soubor zklidněných pozemních komunikací, 

vjezd vozidel je povolen jen za stanovených podmínek podle zvláštního předpisu. 

„ 58 Jedná se o prostor se smíšeným provozem řidičů motorových vozidel, 

cyklistů a chodců. Cílem je umožnit bezpečný pohyb chodců. Řidiči se smí 

pohybovat maximální rychlostí 20 km/h, musí dbát zvýšené opatrnosti 

k chodcům, nesmí je ohrozit a pokud je to nutné musí zastavit vozidlo. Stání 

vozidel je povoleno jen na vyhražených místech. Na druhé straně chodci musí 

umožnit vozidlům jízdu. Dalším opatřením je „Zóna tempo 30“. Jde o zklidnění 

komunikace s klasickým šířkovým uspořádáním, která je dělena na hlavní 

dopravní prostor a tzv. přidružený prostor. Hlavním cílem je zvyšování 

                                                 
57 TP 103 Navrhování obytných a pěších zón 
58 TP 103 Navrhování obytných a pěších zón 
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bezpečnosti dopravy při zachovaném upraveném běžném provozu vozidel. 

Úpravy jsou provedeny zpomalovacími prahy, polštáři a často také vyvýšenými 

plochami v místě křížení komunikací. Toto řešení je vhodné zejména při 

provádění rekonstrukcí, neboť je ekonomicky výhodnější než zřizování obytné 

nebo pěší zóny.  

V poslední době jsou často ke zvýšení bezpečnosti silničního a plynulosti 

silničního provozu masivně budovány okružní křižovatky. „ Okružní 

křižovatka je druh úrovňové křižovatky, která má okružní jízdní pás ve tvaru 

mezikruží, nebo ve tvaru jemu blízkém, na niž je silniční provoz veden 

jednosměrným objezdem kolem středového ostrova proti směru hodinových 

ručiček od vjezdu ke zvolenému výjezdu. „  59 

Na okružní křižovatku vjíždějí všechna vozidla odbočením vpravo a pohybují se 

jednosměrně po okružním jízdním pásu. Jejich výhoda spočívá ve snižování 

počtu dopravních nehod, mohou zdůrazňovat konec komunikace s vyšší 

povolenou rychlostí zejména na okrajích obcí a je možné je využívat i tam, kde 

je úhel křížení komunikací v rozporu s  normami. Pokud je vhodně umístěna a 

má správně zvolené parametry, přispívá zvýšení bezpečnosti provozu a ke 

snížení následků dopravních nehod pokud k nim zde dojde. Současně přispívá k 

plynulému průjezdu křižovatkou a někdy velmi dobře vyřeší i místa, kde je 

potřeba snížit rychlost jízdy projíždějících vozidel.  

Jediným problémem zejména v centru obcí, kde je silná frekvence chodců, je 

ovlivnění plynulosti takové křižovatky pohybem chodců.  

Pasivní bezpečnost motorových vozidel 

Pasivní bezpečnosti motorových vozidel je v posledních letech (možná můžeme 

říct i desetiletích) věnována taktéž značná pozornost. Tyto prvky, kam můžeme 

řadit třeba ABS (tj. protismykový systém), deformační zóny (zejména 

v předních a zadních částech) vozidel, celkovou tuhost karoserie a různé další 

asistenční systémy, zpravidla řízené počítačem, jež jsou schopny korigovat 

špatná rozhodnutí či reakce řidičů, čímž přispívají k větší bezpečnosti posádek 

vozidel a zároveň jsou schopny při nehodě velmi výrazně zmírnit následky pro 

zdraví či samotný život posádky. Moderní auta jsou dnes těmito systémy bohatě 

vybavena a většina těchto prvků patří do jejich základní výbavy a část z nich je 
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již dnes i z pohledu legislativy, zejména legislativy EU, i povinná. Relativně 

velký význam pro bezpečnost silničního provozu mohou mít i opatření, která se 

nám z dnešního pohledu jeví jako normální, ale ještě nedávno nebyla 

samozřejmá a ani povinná. Jedním z nich může být povinnost denního svícení, 

která byla v ČR zavedena od roku 2006. I okolo této povinnosti byla vedena 

poměrně dlouhá debata, byla z určitých stran zpochybňována účinnost tohoto 

opatření, což považuji za určitý nešvar v „ našich krajích.“ Toto opatření je navíc 

poměrně jednoduché, snadno splnitelné a nepřináší ani ekonomické či jiné 

náklady. Navíc bylo prokázáno, že vozidlo s rozsvícenými světly je daleko lépe 

viditelné na větší vzdálenost, lépe může řidič odhadnout i vzdálenost takového 

vozidla, což může významně snižovat vznik dopravních nehod, případně alespoň 

zmírnit následky z takových nehod plynoucí. Jedním z dalších opatření je 

povinné přezutí na zimní pneumatiky v období mezi 1. listopadem a 31. 

březnem. Tato povinnost vyplývá ze zákona o provozu na pozemních 

komunikacích, a to v případě, je-li na komunikacích souvislá vrstva sněhu, led či 

námraza. Na některých úsecích komunikací, zejména na dálnicích, na nichž je 

umístěna dopravní značka „zimní výbava“ je povinné mít přezuté pneumatiky ve 

výše uvedeném období vždy. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zaměřit se na zkoumání dopravní kriminality a 

případné možnosti její prevence. Jak již bylo v textu práce konstatováno, toto 

téma je a bude velmi aktuální, jelikož doprava se stále více stává součástí našeho 

každodenního života. Z tohoto důvodu se téměř každý z nás může s dopravní 

kriminalitou setkat ať už v roli viníka, poškozeného či oběti. 

Bohužel neustále dochází k velkému počtu dopravních nehod. Jen za rok 2014 

došlo k 85 859 dopravním nehodám, při nichž zemřelo 688 osob. Při těchto 

nehodách vznikla ekonomická ztráta ve výši 55,3 mld. Kč60 Celkem je tato 

částka o 2,4 miliardy vyšší ve srovnání s rokem 2013 a celkem jde o 1.3% 

z hrubého domácího produktu roku 2014. Protože tato čísla jsou ohromná, je 

potřeba věnovat problematice dopravní kriminality skutečně značnou pozornost. 

I když se dá očekávat, že mrtvých snad nebude přibývat (předpokládám, že 

počet by se měl spíš mírně snižovat), což ovšem zcela určitě nebude platit u 

ekonomických ztrát, kde lze bohužel očekávat spíše opačný trend, tedy neustálý 

růst těchto ekonomických nákladů. 

Proto je potřeba neustále věnovat zvýšenou pozornost a úsilí prevenci v této 

oblasti. Některá opatření prevence na rok 2016 byla uvedena v předchozí části 

této práce a po jeho skončení a následném vyhodnocení statistik tohoto roku 

bude potřeba vyhodnotit dopady těchto opatření, zda splnila svůj očekávaný 

účel. 

Výše uvedená data bude vhodné zejména porovnávat s cíli Národní strategie 

bezpečnosti silničního provozu do roku 2020. V ní je stanoven předpoklad dostat 

se v případě počtu usmrcených osob na evropský průměr, jež činí 333 

usmrcených osob a v případě počtu těžce zraněných na počet 2 122. Porovnáním 

dat předpokládaných NSBSP pro rok 2015 a skutečných statistik za rok 2015 

dojdeme k následujícímu: v případě těžce zraněných se podařilo dosáhnout 

stanovených cílů, když bylo předpokládáno 2 676 a skutečně bylo dosaženo 

„jen“ 2 540, což lze vidět docela pozitivně. Bohužel u údajů usmrcených osob 

již není možno vysledovat takto pozitivní čísla. Předpokládaný počet 
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usmrcených osob byl 505, ale bohužel reálně dosažené číslo bylo o dost vyšší, 

neboť bylo usmrceno 660 osob.  

Na závěr si dovolím vyjádřit optimistické tvrzení do budoucna, s tím, že věřím 

v postupné zlepšování poměrů na našich pozemních komunikacích, ve 

zlepšování chování alespoň převážné většiny účastníků provozu na pozemních 

komunikacích. 
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Abstrakt 

Téma diplomové práce je dopravní kriminalita a její prevence. 

Vybral jsem si ho, protože ho považuji za stále velmi aktuální. Doprava je 

v současnosti běžnou součástí našeho života. Dopravní kriminalita se dotýká 

takřka všech. Každý z nás se může stát obětí či pachatelem. Vzhledem k výši 

škod i počtu zemřelých a zraněných jde však o oblast, jež má značný dopad jak 

na život celé společnosti tak i jednotlivce. Hlavním cílem této práce je 

analyzovat hlavní příčiny dopravní kriminality a následně se zaměřit na jejich 

prevenci. 

Diplomová práce se skládá z úvodu, tří kapitol a závěru. První kapitola je 

věnována fenomenologii dopravní kriminality. Vysvětluje pojem dopravních 

deliktů, stručně popisuje nejčastěji páchané trestné činy v silniční dopravě a 

upozorňuje na specifika tohoto druhu kriminality.  

Druhá kapitola dává přehled o příčinách a podmínkách dopravní kriminality. 

Definuje pojem dopravní nehody, jako jedné z hlavních příčin dopravní 

kriminality. Dále se zaměřuje na hlavní příčiny nehod, které samostatně 

objasňuje. Další kapitola v této části se věnuje vlivu alkoholu a stručně zmiňuje i 

jiné návykové látky. Celá druhá kapitola je doplněna statistickými daty, jež 

ukazují stav, strukturu a dynamiku těchto příčin, za pravidla několik posledních 

let. 

Poslední kapitola se zabývá prevencí kriminality. Nejprve definuje jednotlivé 

druhy prevence obecně. Poté se věnuje bezpečnosti silničního provozu, dopravně 

bezpečnostní činnosti Policie ČR a Národní strategii bezpečnosti silničního 

provozu na roky 2011-2020. V další podkapitole jsou rozebrána vybraná další 

preventivní opatření jako bodový systém, řidičský průkaz na zkoušku či 

mediální kampaně. V další podkapitole jsou popsána technická opatření situační 

prevence, které mají sloužit ke zklidnění dopravy a tím přispět ke zvyšování 

bezpečnosti jednotlivých účastníků silničního provozu. 
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Zusammenfassung 

Das Thema der Diplomarbeit ist Verkehrskriminalität und ihre Prävention. 

 Ich habe dieses ausgewählt, weil ich es sehr aktuell betrachte. Der Verkehr ist 

gegenwärtig ein üblicher Bestandteil unseres Lebens. Verkehrkriminalität 

betrifft fast alle Menschen. Jeder von uns kann sowohl Obfer, als auch Täter 

werden. Zugleich handelt es sich um das Thema. Das die Aufmerksamkeit noch 

nicht verdient. Angesichts der Schadenhöhen, der Anzahl der Todesfälle und der 

Verletzten handelt es sich um einen Bereich, der einen erheblichen Einfluss auf 

das Leben sowohl der ganzen Gesellschaft, als auch einer individuellen Person 

hat. Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, die Hauptuhrsachen der 

Verkehrkriminalität zu analysieren und anschlieβend die Vorbeugungen zu 

erzielen. Die Diplomarbeit besteht aus Einleitung, 3 Kapitel und 

Schlussvollgerung. Das erste Kapitel widmet sich Fenomenologie der 

Verkehrskriminalität. Es werden hier die Fachbegriffe von Vekehrsdelikten 

erklärt, die üblichsten Verkehrsstraftaten beschrieben und es wird auch 

aufmerksam auf Besonderheiten dieser Art von Straftaten gemacht.  

Das 2. Kapitel gibt einen überblick über die Ursachen und bedingungen der 

Verkehrskriminalität. Es wird hier der Begriff Verkehrsunfall, als die 

Hauptuhrsache der Verkehrkriminalität, definiert. Im Weiteren konzentriert sich 

das Kapitel auf andere Ursachen, die hier einzeln erklärt sind. Im nächsten 

Unterkapitel beschäftigte ich mich mit der Wirkung von Alkohol und anderen 

süchtig machenden Stoffen auf Verkehrsunfälle. Das ganze zweite Kapitel wird 

von statistischen Daten ergänzt, diese zeigen Status, Struktur und Dynamik der 

Verkehrsunfälle, vorweigend in den letzten Jahren. 

 Das letzte Kapitel beschäftigt sic hmit Verhütung der Kriminalität. Zuerst 

werden einzelne Arten der Prävention definiert. Danach widmet sich das Kapitel 

der Straβenverkehrssicherheit, Tätigkeiten der Polizei in der Verkehrssicherheit 

und auch nationaler Strategie auf dem Gebiet Straβenverkehrssicherheit für 

Jahre 2011 – 2020. Im nächsten Unterkapitel werden Präventionsmaβnahmen 

beschrieben, wie z. B. Führerschein mit Punktsystem, Führerschein auf 

Probezeit oder Medienkampagnen. In letzten Unterteil sind technische 

Situationsmaβnahmen zur Bekämpfung der Straβenverkehrkriminalität 

beschrieben, die eingeführt werden müssen, um Verkehr zu beruhigen, und 
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damit zur Verbesserung der Straβenverkehrssicherheit von einzelnen 

Verkehrsteilnehmern beitragen.  
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