
 

 



 

 
 

 

Vážená paní, vážený pane, 
 

Zveme Vás co nejsrdečněji na druhou a zároveň závěrečnou národní konferenci projektu 

SOL – Save Our Lives, která se koná jako rozšířené zasedání sekce Bezpečnosti silničního 

provozu při České silniční společnosti a která bude věnována, výsledkům a poznatkům 

z činnosti konsorcia SOL, ale také programům a aktivitám pro zvyšování bezpečnosti 

silničního provozu v období 2014 – 2020.  

 

Záštitu nad konferencí převzala MUDr. Olga Sehnalová poslankyně Evropského Parlamentu, 

členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch. 

 

Konference se koná ve středu 12. 6. 2013 v Praze na Novotného lávce v místnosti č. 

318. od 9:00.  

 

Účast na konferenci je bezplatná, vzhledem k omezenému počtu míst Vás však prosíme o 

potvrzení Vaší účasti, případně rezervace relevantního počtu míst, na adrese 

j.heinrich@hbh.cz 

 

Konání konference je podporováno Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 

programu Central Europe. 

 

Ing. Jaroslav Heinrich              Ing. Josef Mikulík CSc  

(koordinátor projektu SOL v České republice)   (předseda Sekce bezpečnosti  

České silniční společnosti) 

 

Ing Radovan Hrnčíř 

(Generální ředitel HBH Projekt spol. s r.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Program 1. národní konference projektu SOL a rozšířeného zasedání sekce 

bezpečnosti silničního provozu  

27.5.2011, Praha, Novotného lávka 5, 9:00 

 

9:00 – 9:30 Registrace účastníků 

1.Blok 

9:30 – 9:40 Přivítání účastníků, představení čestných hostů  

(Ing. Jaroslav Heinrich, koordinátor projektu SOL v České republice) 

9:40 – 9:50 Přivítání účastníků na půdě České silniční společnosti  

(Prof. Lehovec, předseda ČSS, Ing. Josef Mikulík CSc, předseda Sekce bezpečnosti ČSS) 

tbc 

9:50 – 10:10 Bezpečnost silničního provozu jako téma 4. akčního plánu EU  

(Kate Mc Mahon , expert GRSP, (Světové partnerství v bezpečnosti silničního provozu)) 

10:10 – 10:40 Projekt SOL specifika střední Evropy   

(Chris Lines, expert GRSP pro management bezpečnosti silničního provozu) 

10:40 – 11:00 Vývoj nehodovosti v České republice (Policie ČR) tbc 

11:00 – 11:15 Projekt SOL v pilotním regionu Liberec 

(Ing. Stanislava Jakešová, koordinátor týmu SOL v pilotním regionu Liberec)  

11:15 – 11.30 Projekt SOL v Praze  

(Mgr. Jaroslav Mach, zástupce partnerského města projektu SOL) 

 

11:30 – 12:00 Přestávka na občerstvení 

 

2. Blok 

12:00 – 12:20 Vyhodnocení pilotních aktivit projektu SOL v oblasti infrastruktury  

(Ing. Jaroslav Heinrich, koordinátor projektu SOL v České republice)  

12:20 – 12:40 Vyhodnocení pilotních aktivit projektu SOL v oblasti prevence  

(Mgr. Jitka Heinrichová, metodik prevence)  

12:40 – 13:00 Strategie bezpečnosti na krajské a regionální úrovni (Ing. Mikulík)  

13:00 – 13:20 Vyhodnocení dosavadního vývoje plnění NSBESIP (Ing. Frič ???) 

13:20 – Zakončení konference  (Ing. Josef Mikulík CSc.) 

 

 

13:30  – Zahájení rozšířeného zasedání sekce bezpečnosti České silniční společnosti 

Hlavní téma: Plnění opatření pro zvýšení bezpečnosti silniční infrastruktury, inspekce audity, 

další kroky 

 

Předpokládané ukončení 15:00 

 


