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Předseda vlády 
 

Mirek Topolánek 
 

Co je to Dopravní čtyřlístek? 
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Dopravní čtyřlístek 
 
 

1) Prevence a výchova 
 
2) Srozumitelný a spravedlivý zákon 
 
3) Lepší silnice 
 
4) Kvalitní práce policie 
 

Čtyřlístek znamená naději 



• Vládu značně znepokojuje neutěšený stav na našich silnicích.  
 
• Počet usmrcených sice byl v roce 2007 druhý nejnižší od roku 1990, ale v porovnání 
s rokem 2006 toto číslo narostlo.  
 
• Roste počet nehod.  
 
• Práce policie je podrobována neustálé kritice, stejně jako bodový systém.  
 
• Intenzita dopravy a počet vozidel i řidičů stoupá. 
 
• Nejsme jediní, kdo má stejné problémy. Obdobně jsou na tom naši sousedé: 
Rakousko, Polsko, Slovensko.   
 
• Vláda se rozhodla situaci radikálně řešit.  
 
• Koncepčně a promyšleně.  
 
• Projekt dostal jméno Dopravní čtyřlístek. Čtyřlístek je symbol štěstí a naděje. 
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• Lidé si málo uvědomují, že otázka bezpečnosti se týká 
především jich samotných.  
 
• Řidiči získali pocit, že normální je předpisy porušovat.  
 
• Stát v oblasti silniční bezpečnosti není všemocný.  
 
• Z této problematiky se musí stát celospolečenské téma.  
 
• Dosavadní komunikace s veřejností neprobíhala koncepčně.  
 
• V kampaních se nevhodně používal humor.  
 
• Byly málo výrazné a dostatečně nevyužívaly potenciál médií, 
celkový efekt tak byl nízký. 
 
 
  

      Co s tím děláme a uděláme!? 

Prevence a výchová 



Ministr dopravy 
 

Aleš  Ř e b í č e k 
 

Prevence a výchova 
Srozumitelný a spravedlivý zákon 

Lepší silnice 
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• Inspirujeme se úspěšnými kampaněmi realizovanými 
v anglosaských zemích. 
 
• Rozpočet na informační kampaně jsme navýšili z loňských 60 
až na 155 milionů v roce 2008. 
 
• Nová kampaň bude zaměřena na všechny – od dětí až po 
aktivní řidiče.  
 
• Nová informační kampaň se zaměří na lidské emoce. 
 
• Informační kampaň bude postrádat humor, protože tam, 
kde jde o život, nemá vtipkování své místo. 
 
• Vybudujeme u lidí povědomí, že porušování předpisů je 
nemorální.  

Prevence a výchová 



• Dlouho očekávaný nový silniční zákon v roce 2006 zavedl 
bodový systém pro řidiče.  
• Naděje, které do něj mnozí vkládali, se však ne zcela potvrdily. 
Efekt se dostavil jen na krátkou dobu.  

• Zákonu mnozí vytýkali hlavně vyložené chyby a až absurdní 
ustanovení.  

• Tyto neduhy jsme odstranili technickou novelou.  

• Nyní však narážíme na další mínusy silničního zákona, ač 
zákon jako takový můžeme pokládat za relativně dobrý.  

• Mezi hlavní nedostatky patří samozřejmě jeho nedodržování a 
nedostatečné zapojení samotných řidičů.  

       Co s tím děláme a uděláme!? 
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• Největší nedostatky jsme již napravili technickou 
novelou silničního zákona.  
 
• Expertní skupina zpracovává na základě připomínek a 
dosavadních zkušeností včetně zahraničních doporučení 
pro další postup. 
 
• Vláda předloží novelu silničního zákona, která 
vznikne na základě práce expertní skupiny.  
 
• Novela by měla začít platit od ledna 2009. 

Srozumitelný a spravedlivý zákon 



• Kvalitní dopravní infrastruktura je nejen základem prosperity 
země, ale má i zásadní vliv na bezpečnost provozu.  
 

• Vzhledem k poloze České republiky jde v prvé řadě o síť dálnic, 
rychlostních silnic, silnic I. třídy a železnic.  
 

• Kvalitní páteřní síť je a bude základem plynulosti a bezpečnosti 
silniční dopravy na území naší republiky.  
 

• Prostředky, které byly v minulosti vynakládány na výstavbu a údržbu 
dopravní infrastruktury, zdaleka neodpovídaly potřebám.  
 

• Přesto, že tuto oblast si předchozí vlády vytkly za jednu ze svých 
priorit.  

        Co s tím děláme a uděláme!? 

Lepší silnice 



• Schválili jsme plán výstavby na roky 2008 – 2013. 
 
• Celková investice v následujících šesti letech dosáhne až 800 
mld. korun, což je doposud rekordní částka. 
 
• Stranou nezůstávají ani opravy silnic II. třídy – letos jde do 
krajů na jejich opravu mimořádný příjem ve výši 663 milionů 
korun. 
 
• Vláda vydá na zklidňování dopravy (ostrůvky, přechody) až 120 
milionů a u cyklostezek až 180 milionů korun. 
 
• V roce 2008 dáme na infrastrukturu rekordních 88 miliard, 
z toho na dálnice a silnice 56 miliard korun. 
 
• Již letos provedeme výstavbu proměnlivého dopravního 
značení na dálnici D1 (30 světelných bran). 

Lepší silnice 



Pro větší bezpečnost na dálnici bude 
vybudováno celkem 30 ukazatelů 
(letos 15, příští rok 15). 

Světelné ukazatele na D1 

Lepší silnice 



Ministr vnitra 
 

Ivan  L a n g e r 
 

Kvalitní práce policie 
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• Policii České republiky je nejčastěji kladena za vinu špatná 
situace na českých silnicích.  
 

• Dopravní policisté jsou zatíženi papírováním, místo aby více času 
věnovali práci přímo v terénu.  
 

• Dopravní policie musí mít respekt a dobrou pověst.  
 

• Její práce v minulosti často spočívala v organizaci 
občasných megalomanských akcí, namísto promyšlené a stálé 
kontroly nebezpečných úseků. 
 

• Potýkala se s nedostatkem policistů a špatným stavem 
technického vybavení.  

      Co s tím děláme a uděláme!? 

Kvalitní práce policie 



• K dopravní policii nastoupilo 250 nových policistů 
• další budou následovat (Cizinecká policie, náborová kampaň)  

 

• Omezíme aktivity Dopravní policie, které bezprostředně 
nesouvisejí s její prací 

• doprovody nadměrných nákladů 
 

• Omezíme administrativní zátěž policistů 
 

• Zlepšíme vybavení policistů 
• vozový park, měřiče rychlosti, testery na omamné látky 
• v prosinci 2007 bylo policii předáno 30 mobilních služeben, 11 z nich je 

vybaveno váhami na nákladní vozidla 
• Plán pro rok 2008: 60 nových mobilních služeben 

 

• Policie bude nasazována efektivně a účinně 
• do míst, ve kterých dochází k nejtragičtějším dopravním nehodám 

 

• Policie zvyšuje aktivitu – za poslední 4 měsíce dvojnásobný 
počet akcí 

Kvalitní práce policie 



Ředitel dopravní policie 
 

Martin  Č e r v í č e k 
 

Praktické poznatky 
Stav na silnicích v ČR v porovnání 

se stavem v Evropě 
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Alkohol za volantem 

• V roce 2007 evidovala policie 
7 466 nehod (tj. 4,3%) pod 
vlivem alkoholu, při nich 
zahynulo 36 osob (3,2%). 

Čtyřlístek znamená naději 



 
• celkem 25 019 nehod a  492 
usmrcených osob ( tj. 49,6%) 

Nepřiměřená rychlost 
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Nedání přednosti

• celkem 32 179 nehod a 121 
usmrcených osob ( tj. 12,2%) 

Čtyřlístek znamená naději 



• celkem 107 014 
nehod a 312 
usmrcených osob 
(tj. 31,4%) 

Nesprávný 
způsob jízdy 
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 výrazně větší počet kontrol z vytipovaných stanovišť 
 
 

 intenzivní a skrytý dohled z vybavených civilních 
    vozidel a motocyklů  
 
 

 dopravně bezpečnostní akce v jednotlivých teritorií ve 
    spolupráci dopravní, pořádkové a cizinecké policie 
 
 

 zaměříme se na riziková nehodová místa s ohledem na 
    bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu 
 
 

 přednostně zajistíme dohled nad dálniční sítí a na 
    komunikace I. a II. třídy mimo obce 
 
 

 výkon služby zaměříme na kritická časová období, 
    na nebezpečné období jednotlivých dnů a měsíců 
 
 

 maximální snaha především o represi nebezpečného 
    chování, rizikových skupin řidičů a osob bez ŘP  
 

Kvalitní práce policie 



Automobiloví závodníci 
 

Karel  L o p r a i s 
Václav  P e c h 

 
Na silnicích se nezávodí! 
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Na silnicích se nezávodí! 



 
 
 

DOPRAVNÍ ČTYŘLÍSTEK 
 
 

31. března 2008 
Úřad vlády ČR 
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