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Evropský program hodnocení silnic (EuroRAP AISBL) je mezinárodní nezisková organizace se 
sídlem v Belgii. Jejími èleny jsou automobilové kluby, národní i regionální silnièní autority a další 
motoristické organizace. Všechny informace o EuroRAP na www.eurorap.org.

EuroRAP je sesterský program k programu EuroNCAP, který testuje a pøíslušným poètem 
hvìzdièek hodnotí automobily z hlediska jejich schopnosti ochránit pasažéry a další úèastníky 
silnièního provozu pøi dopravní nehodì. Obdobnì se EuroRAP snaží ukázat souèasné 
bezpeènostní deficity evropských silnic a zpùsoby, jak tyto nedostatky minimalizovat.

Nástroji EuroRAPu jsou 3 základní protokoly:  - v barevné škále zobrazují míru 
rizika pro úèastníky silnièního provozu (pracují s nehodami s úmrtím nebo vážným zranìním); 

 - dlouhodobé pozorování charakteristik silnice a vyhodnocování efektivity 
realizovaných bezpeènostních opatøení;  - ukazuje, jak dobøe silnice 
chrání uživatele pøi vzniku dopravní nehody.

Cílem programu EuroRAP je pøispìt k výraznému snížení vážných dopravních nehod na 
evropských silnicích v souladu s politikou EU (cílem snížit úmrtí o 50 % do roku 2010) pomocí 
systematické identifikace bezpeènostních deficitù a návrhù efektivních protiopatøení.

Rizikové mapy

Sledování vývoje
Hvìzdièkové ohodnocení

výrazný nárùst poètu dopravních 
nehod v 1. polovinì 90. let vlivem 
rychlého rozvoje automobilizace

hlavními pøíèinami dopravních nehod 
zejména nepøimìøená rychlost, 
zpùsob jízdy a nedání pøednosti v jízdì

zavedení bodového systému od 1. 7. 
2006 nepøineslo v dlouhodobém vývoji 
nehodovosti v ÈR významné zlepšení

stagnace a následný mírný pokles 
poètu usmrcených osob po roce 2000, 
pøesto nedostateèný vzhledem k cílùm 
EU pro rok 2010

v roce 2005 vydána "Národní strategie 
bezpeènosti silnièního provozu" jako 
základní koncepèní dokument 
stanovující priority systematického 
pøístupu k snižování nehodovosti

prozatím nízká pozornost vìnována 
vlivu stavu komunikací na vznik a 
následky nehody

Ústøední automotoklub Èeské republiky je nezávislé obèanské sdružení pùsobící na území celé 
republiky. V oblasti motorismu poskytuje široké spektrum služeb zahrnující asistenèní služby, dopravní 
infoservis, organizaci sportovních a vzdìlávacích akcí, a dále se aktivnì podílí na realizaci programù 
na zvyšování bezpeènosti silnièního provozu vèetnì prevence v souladu s Národní strategií 
bezpeènosti silnièního provozu vydanou Ministerstvem dopravy ÈR. Od roku 2005 je ÚAMK oficiálním 
èlenem programu EuroRAP. Více o ÚAMK na www.uamk-cr.cz.

Riziková mapa ÈRRiziková mapa ÈR

Vývoj poètu usmrcených osob (do 24 hodin)
pøi dopravních nehodách v ÈR

Poèet usmrcených osob pøi dopravních nehodách
na 1 milion obyvatel v roce 2006 v EU

Hodnocení úsekù dle pomìrného zastoupení
jednotlivých stupòù rizikovosti

Rozdìlení nehod fatálních a s tìžkým zranìním
podle typu nehody

CityPlan spol. s r. o. je konzultaèní a projektová spoleènost specializovaná na dopravní inženýrství, 
dopravní stavby, energetiku a životní prostøedí. V rámci výzkumné a vývojové èinnosti v dopravì je 
aktivním subjektem v oblasti koncepèního zvyšování bezpeènosti pozemních komunikací, které 
prosazuje jako svou prioritu. Zpracovává bezpeènostní posudky, audity a inspekce dopravních 
projektù i stávajících silnic, a také veškerá hodnocení pro EuroRAP v ÈR. Dále poøádá každoroèní 
konferenci "Bezpeèná dopravní infrastruktura". Více o CityPlan spol. s r. o. na www.cityplan.cz.

Silnièní nehodovost v ÈRSilnièní nehodovost v ÈR
Rizikovost úsekù v ÈR v krajském srovnání

Rizikovost úsekù v ÈR dle typu komunikace

Základní informaceZákladní informace

Vstupní údajeVstupní údaje

Riziková mapa ÈR zobrazuje vybranou primární silnièní sí� ÈR a hodnotí rizikovost jednotlivých 
úsekù dle relativní nehodovosti vztažené k realizovanému dopravnímu výkonu.

Barevnou škálou je srozumitelnì znázornìna míra rizika, že se uživatel komunikace stane obìtí 
(souèástí) vážné silnièní nehody za pøedpokladu, že dodržuje základní pravidla silnièního 
provozu.

data o nehodovosti (pouze nehody se 
smrtelným a vážným zranìním)

intenzity dopravy dle celostátního sèítání 
dopravy

data o silnièní infrastruktuøe

Policie ÈR

ØSD ÈR

Silnièní databanka Ostrava

Charakteristika øešené sítìCharakteristika øešené sítì

zpracováno pro období 

zohlednìna primární silnièní sí� (celkem 
) - dálnice ( ), rychlostní 

silnice ( ) a silnice I. tøídy ( )

celkový poèet úsekù -  (prùmìrná 
délka cca 20 km)

2003 - 2005

6876 km 654 km
352 km 5870 km

347

klíèové výstupy znázornìny v grafech

pøes 60 % úsekù se støednì vysokým a 
vysokým rizikem

ve ètvrtinì nehod se smrtelným a vážným 
zranìním figuruje chodec nebo cyklista

s výjimkou Olomouckého a Plzeòského 
kraje mají všechny regiony více než 
polovinu primární silnièní sítì v kategorii 
støednì vysokého a vysokého rizika

výrazné rozdíly v bezpeènosti mezi 
smìrovì dìlenými a nedìlenými 
komunikacemi

nejhorší charakteristiky vykazují silnì 
zatížené silnice I. tøídy (napø. I/9, I/14, I/38)

VyhodnoceníVyhodnocení

Riziková mapa ÈR zpracována v období leden - bøezen 2008 firmou 
CityPlan spol. s r. o.

Publikace pøipravena ve spolupráci ÚAMK ÈR a CityPlan spol. s r. o., 
její distribuce a reprodukce podléhá souhlasu tìchto subjektù.
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