„Strážce přechodu“
Městská policie Brno (dále jen MP Brno) na území Statutárního města Brna byla oslovena
Odborem dopravy Magistrátu města Brna ke spolupráci při zabezpečení proškolení
dobrovolníků z řad občanů na přechodech přes pozemní komunikace a zamezit, respektive
eliminovat možná rizika dopravní nehodovosti a její důsledky s ohledem na ochranu života a
zdraví cílové skupiny obyvatel - dětí. Jedná se nejen o řádně označené, frekventované
přechody v blízkosti škol, ale i taková místa, která jsou žáky těchto škol využívaná
k přecházení vozovky na cestě do, respektive ze školy a to i tam, kde není na pozemní
komunikaci příslušné vodorovné značení (Přechod pro chodce).
Současná legislativa umožňuje realizaci těchto opatření a činnost pověřených osob k zajištění
bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci podle § 79, odst. 1,
písmene j), zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a v duchu
Předpisu č. 294/2015 Sb. - Vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
Předpokladem pro přijetí dobrovolného zájemce o tuto celospolečensky významnou
funkci je jeho odpovídající způsobilost a věk nad 18 let. Přesné časové určení výkonu strážce
bude stanoveno po dohodě s ředitelstvím příslušné školy.
Strážníci MP Brno - Areálu dopravní výchovy zajistí proškolení z příslušných právních
předpisů, první pomoci a praktického nácviku zastavování vozidel na dopravním hřišti
Bauerova 7, Brno 603 00. Praktické zaučení taktiky zastavování vozidel na místě působnosti
zajistí strážník místně příslušného revíru MP Brno.

Obsah školení:
A)
B)
C)
D)

Proškolení z příslušných právních předpisů
Základy první pomoci
Praktický nácvik zastavování vozidel na dopravním hřišti
Praktické zaučení taktiky zastavování vozidel na místě působnosti

Silniční zákon > Zákon o silničním provozu 361/2000 Sb. – výčet § znění problematiky osob
pověřených obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu
dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení
§ 79 • Zastavování vozidel
(1) Zastavovat vozidla je oprávněn
a) policista ve stejnokroji,
b) vojenský policista ve stejnokroji,
c) strážník obecní policie ve stejnokroji
1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na
přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku
týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu,
e) účastník dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti podle § 47,
f) dopravce podle § 49 odst. 4,
g) vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované skupiny dětí, které
dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při
přecházení vozovky,
h) průvodce vedených nebo hnaných zvířat podle § 60 odst. 6,
i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a
výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu,
j) osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného
přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení
(dále jen „pověřená osoba“); pověřená osoba je povinna při výkonu činnosti být
označena podle prováděcího právního předpisu,
k) celník9d) ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními
právními předpisy12a),
l) příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle zvláštního
právního předpisu45).
(2) Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby uvedené v
odstavci 1 dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím
terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním
půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo
vysunutým zastavovacím terčem. Policista, celník nebo strážník obecní policie může z
jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu "STOP" podle zvláštního
právního předpisu13) ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.
(3) Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti
provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a
aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

(4) Pověřenou osobou může být pouze osoba starší 18 let, která je k činnosti podle
odstavce 1 písm. j) dostatečně způsobilá.
(5) Pověřená osoba musí mít při činnosti podle odstavce 1 písm. j) u sebe pověření
vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Pověření musí být časově
omezeno, nejdéle na dobu jednoho roku. Na požádání je pověřená osoba povinna
prokázat se policistovi platným pověřením.
(6) Pověřená osoba může zastavovat vozidla pouze na přechodu pro chodce; kde
přechod pro chodce není nebo je neschůdný, smí zastavovat vozidla i na jiném místě na
vozovce.
(7) Pověřená osoba nesmí zastavovat vozidla v blízkosti křižovatky s řízeným
provozem, a to ani na přechodu pro chodce.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob označení osob podle odstavce 1 písm. i) a
j) a vzor pověření podle odstavce 1 písm. j).
9b) § 47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb.
9d) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
12a) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13) Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
45) Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

Předpis č. 294/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích – výčet §
změní problematiky osob pověřených obecním úřadem obce s rozšířenou působností k
zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti
školního zařízení
§ 19 Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu
(1) Oděvními doplňky jsou blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo
fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen „výstražný
oděv“). Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně
umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný
oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy1).
(2) Vzory výstražných oděvů jsou vyobrazeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.
§ 20 Označení osob oprávněných zastavovat vozidla
(1) Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou
pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
jsou-li tyto činnosti vykonávány při zachování provozu na dotčené části pozemní
komunikace, musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.

(2) Osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění
bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti
školního zařízení (dále jen „pověřená osoba“) musí mít na sobě oblečen výstražný oděv
„Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže“ nebo
„Vesta“.
(3) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v
pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o
pozemních komunikacích musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
(4) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích
jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů musí mít na sobě
oblečen výstražný oděv.
§ 26 Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže
(1) Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní
komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané obecním úřadem obce s rozšířenou
působností obsahuje
a) jméno a příjmení, datum a místo narození pověřené osoby,
b) místo na pozemní komunikaci, kde je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný
přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
c) dobu, ve které je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní
mládeže přes pozemní komunikaci,
d) dobu platnosti pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
e) jméno a příjmení, funkci a podpis osoby vydávající pověření obecního úřadu obce s
rozšířenou působností,
f) otisk razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Vzor pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes
pozemní komunikaci je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
Příklady vyobrazení výstražných oděvů
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Kalhoty se šlemi

Krátké kalhoty

Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

