
Seminář „Bezpečná doprava  

pro města a obce České republiky“  
 

Dovolujeme se Vás pozvat na seminář „Bezpečná doprava pro města a obce České republiky“, který je 

zaměřen na významný celospolečenský cíl, kterým je zvyšování bezpečnosti silničního provozu na komunikacích 

ve městech a obcích.  

 

V letošním ročníku bude pozornost účastníků zaměřena na několik témat, jedním z nich je ochrana 

nemotoristických účastníků silničního provozu ve městech, např. ochrana malých školáků při cestě do školy, 

nebo budou představeny ukázky moderního a bezpečného řešení pěších a obytných zón. Pro bezpečnost 

dopravy je také nezbytná kvalitní organizace dopravy na území měst a obcí, stejně jako systémy a prostředky 

pro řízení dopravy na městských křižovatkách. Proto na toto téma vystoupí zástupce přední společnosti, která 

se těmito systémy řízení dopravy dlouhodobě zabývá. Jedním z dalších témat semináře bude také doprava 

v klidu. Zajištění kvalitní dopravy v klidu, otázky řešení možností a způsobů parkování, stejně jako organizace 

dopravy v klidu je nedílnou součástí rozvojových dokumentů měst a obcí, a proto některé možnosti řešení 

těchto palčivých problémů budou v rámci semináře představeny. 

 

Seminář je určen starostům obcí a měst, současně také pracovníkům příslušným odborů městských a obecních 

samospráv, projektantům dopravních staveb a správcům městských komunikací. Pro zástupce samospráv je 

účast na semináři bezplatná. 

Záměrem semináře je předání aktuálních poznatků především z oblasti tvorby bezpečné silniční infrastruktury a 

současně také představení moderních technologií, které umožní dosáhnout zvýšení úrovně bezpečnosti 

silničního provozu na území městských sídel. Poznatky ze své praxe a svá doporučení budou předávat zkušení 

odborníci z oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy a také erudovaní zástupci předních českých firem. 

Seminář připravuje sdružení Inovace v dopravě společně s Policií ČR a s Veletrhy Brno v rámci doprovodného 

programu veletrhu URBIS. Svaz měst a obcí podpořil konání semináře aktivní účastí svých dvou zástupců.  

Seminář se bude konat v prostorách brněnského výstaviště v Kongresovém centru v sále C (II. patro) ve středu 

dne 13. dubna 2011 od 9:30 do 13:30. Zájemci o účast se mohou zaregistrovat pomocí e-mailu na adrese 

brnosafety@bvv.cz nebo brnosafety@email.cz, nebo písemně odesláním přiložené přihlášky na adresu 

pořadatele Inovace v dopravě, a to do 11. dubna 2011.  

PROGRAM SEMINÁŘE 13.4.2011:    

I. Úvodní blok 

9:30 A. Zahájení semináře  
 
 Úvodní slovo – Svaz měst a obcí České republiky 

-  Zástupce  Svazu měst a obcí České republiky 
  
 Bezpečná doprava ve městech v kontextu cílů Evropské unie  

- Ing. Ivan Fencl, Ph.D., sdružení Inovace v dopravě 
 

B. Problematika bezpečnosti silničního provozu ve městech z pohledu Policie ČR a 
zástupce městské samosprávy a možnosti zvyšování bezpečnosti provozu ve 
městech cestou institucionální podpory 

 
9:40 Bezpečnost silničního provozu v obcích  

- plk. Ing. Leoš Tržil, ředitel služby dopravní Policie České republiky (ŘSDP PP ČR)  
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10:05 Dopravně bezpečnostní situace ve městě Otrokovice  
- Ing. Milan Plesar, místostarosta města Otrokovice, člen dopravní komise SMO ČR 

 
10:25 Pravidla financování programů pro zvyšování bezpečnosti bezpečností silničního 

provozu a cyklistických stezek  
- Ing. Karel Havlíček - ředitel odboru řízení výdajů, Státní fond dopravní 

infrastruktury České republiky 
 

II. Aspekty bezpečné dopravy ve městech, část 1 - ochrana nemotoristických účastníků silniční 
dopravy  
 
10:45 Bezpečnost dětských chodců při střetu s motorovým vozidlem 

-  Ing. Zuzana Schejbalová, Ph.D., Ing. Alžběta Kvášová, Ústav soudního znalectví 
v dopravě, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní  

 
11:05 Proměnné dopravní značení u škol 

- Jaroslav Štrajt, ELTODO dopravní systémy, s.r.o. 
 
 

III. Organizace dopravy ve městech a doprava v klidu - podmínky pro její úspěšné řešení a 
vhodné technologie 
  
11:25 Automatické parkovací systémy - optimální řešení bezpečné dopravy v klidu              

-   Ing. David Kotajný, KOMA-Industry, s.r.o. 
 
11:50  Nová dopravní ústředna ELTODO 

-  Ing. Jan Semkovič, Ph.D., Ing. Tomáš Šmerda, ELTODO dopravní systémy s.r.o. 
 

 
12:15-12:30  Přestávka s občerstvením 
 

 
IV. Aspekty bezpečné dopravy ve městech, část 2 - ochrana pěších a zklidňování dopravy 
 
12:30 Pěší zóny a obytné ulice – zkušenosti z České republiky a ze zahraničí 

- Ing. Ivan Fencl, Ph.D., sdružení Inovace v dopravě 
 

12:55 Zkušenosti s řešením bezpečnosti při přecházení chodců v Praze 
-  Ing. Vladimír Kadlec, odborný pracovník TSK Praha 

 
13:15 Závěry a diskuse 
 
 
V. Zakončení semináře (13:30 h) 
 
 

Odborný garant semináře:   Ing. Ivan Fencl, Ph.D., sdružení Inovace v dopravě    
 
 
Seminář se uskuteční díky podpoře společností:  
 

ELTODO dopravní systémy s.r.o. 
KOMA – Industry, s.r.o. 
Veletrhy Brno, a.s. 
 

 


