Příklady vyhledávaných rizikových prvků při BI
Prvky na
chodníku

Povrch
Obrubníky
Překážky
v rozhledovém poli
chodce
Stojící reklamní
poutače
Zakončení chodníku

Zábradlí
Různé hrany
Prvky na
silnici

Nerovnosti
Nedostatečně
označený přechod
nebo místo
pro přecházení

Cyklisti
Parkování vozidel
Prvky odpoutávající
pozornost
řidičů

Reklamy v zorném
poli řidiče

Děti
Dopravní značení

Prvky
v rozhledovém poli
(řidičů i
chodců)

Ostatní
Vegetace
Kontejnery a
popelnice
Zaparkovaná auta
Zábradlí
Prvky na dělicích
ostrůvcích
Dopravní značení
Stojící reklamy
a poutače

Rozbitý, kluzký, neudržovaný chodník, díry, vydutý asfalt
(tzv. boule)
Nestabilní, chybějící, vyvrácené
Zeleň, ploty, kontejnery, zaparkovaná auta, budovy

Komplikace pro pohyb osob se zrakovým postižením,
pro seniory, osoby s kočárkem, osoby na vozíku
Špatné zakončení chodníkové plochy nevhodné pro hendikepované, chybějící nebo poškozená rampa bezbariérového chodníku, chybějící vodicí prvky pro nevidomé, chybně položené
vodicí prvky pro nevidomé
Špatné umístění, nevhodné zakončení (možnost úrazu), optická
překážka při nevhodně zvoleném typu
Ploty, zídky, plechy, hřebíky, zábradlí, nedostatečně odstraněné
sloupky od dopravního značení, odpadkové koše
Výtluky, vyjeté koleje, zvlněná vozovka, špatně zapuštěné
kanály, chybějící víka kanálů
Nedostatečně viditelný přechod, tzv. „zebra“
Vodorovné značení (špatná velikost, poměry stran, barevnost)
Dopravní značení (nevhodná vzdálenost od přechodu, zakryté
porostem nebo jinou pevnou překážkou, zrezivělé se špatnou
čitelností, chybějící apod.)
Nedostatečné osvětlení
Špatně označený nebo vyznačený pruh pro cyklisty, špatně
řešené připojení nebo křížení cyklostezek
Nevhodně zaparkovaná auta překážející provozu, omezující
rozhledové trojúhelníky řidičů i chodců
Billboardy
Reklamy a upoutávky na různé restaurace a obchody, tzv. „A“
Reklamy na fluorescenčním podkladu a výrazně barevné
reklamy na sloupech u silnice
Místa s větším výskytem dětí – dětská hřiště, mateřské školy,
volnočasová centra, koupaliště
Špatné a zmatečné dopravní značení,
velké množství dopravních značek
Nepřehledná situace, dočasná stavební opatření, oslnění
Vzrostlá vegetace, nevhodně vysazená, neudržovaná
U přechodu, u východu ze školy
U přechodu
Neprůhledné z pohledu řidiče
Zakrývající dítě
Zakrývající přijíždějící vozidla
Zakrývající děti, zvířata

Bezpečnostní inspekce v okolí škol
Cíl – Identifikovat a eliminovat potenciální nebezpečí
Sledované oblasti bezpečnostní inspekce
Stav a údržba komunikace a mobiliáře (prvky ovlivněné nekvalitní údržbou)
 Vegetace (ne/vhodně zvolená výsadba; přerostlá; zakrývající rozhled nebo dopravní značení)
 Dopravní značení (viditelné; výstižné; umístěné a informující včas, ale ne příliš brzy)
 Povrch komunikace (výtluky; nerovnosti; výbrusy; nezpevněná krajnice; špatné a nefungující
odvodnění,
nečistoty; …)
Lidský faktor a vliv dopravního uspořádání (prvky ne/respektující lidskou chybu)
 Mentální kapacita řidiče a pozornost (vnímání, zátěž, rozptylování, přetěžování informacemi)
 Volba rychlosti (prvky ovlivňující volbu nižší nebo vyšší rychlosti, psychologické brzdy)
 Orientace řidičů v dopravním prostoru („čitelnost” dopravního uspořádání)
 Uspořádání ne/tolerující chyby

Příklady sledovaných oblastí Bezpečnostní inspekce
funkce dopravní – zajištění mobility všech účastníků provozu
Funkce komunikace
funkce architektonická – příznivé působení
Životní prostředí

omezit znečištění půdy, hluk, emise, vibrace

Příčné uspořádání

povrch vozovky – kvalita, údržba, typ povrchu

Směrové a výškové vedení
Křižovatky

směrové oblouky (zatáčky), stoupání, klesání – rizika pro
účastníky provozu
rozhledové poměry, chování řidičů, přítomnost chodců a cyklistů

Železniční přejezdy, tramvajové
dráhy

svislé a vodorovné značení, rozhledové poměry

Odpočívky a obslužná zařízení

parkoviště, čerpací stanice, zastávky MHD

Svislé a vodorovné dopravní značení

účelnost, srozumitelnost, viditelnost, údržba

Osvětlení

umístění, intenzita

Bezprostřední okolí komunikace

pevné překážky, stromy, zeleň

Prvky pasivní bezpečnosti

zábradlí, svodidla

Potřeby zranitelných účastníků
silničního provozu

přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, prvky pro osoby s
postižením

