
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Liberecký kraj, 2019 

7. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Liberecký kraj 

uskutečnil 9. 10. 2019 v Hotelu Clarion Grandhotel Zlatý Lev v Liberci. Opět i v letošním roce 

byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 55 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili 

mimo jiné hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor statutárního města Liberec Ing. 

Jaroslav Zámečník, CSc.. 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Miroslav Klásek (Aktuální kampaně BESIP). 

Policie ČR - plk. Mgr. Jaroslav Řehák (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2018, nejzávažnější 

dopravní nehody a priority PČR). 

CDV v. v. i. - Mgr. Zuzana Strnadová (Plnění revize NSBSP 2017-2020, bezpečná komunikace, 

bezpečno vozidlo, bezpečný účasník). 

AŽD Praha , s.r.o. - Ludmila Dyková (Telematická řešení pro městskou a meziměstskou 

dopravu). 

DEKRA CZ a.s. - Martin Bednář, DiS. (Ztráta pozornosti řidičů při řízení motorového vozidla). 

TYTO PREZENTACE SI MŮŽETE STÁHNOUT A PROHLÉDNOUT V SEKCI „KE STAŽENÍ“. 

 

 

 



2 
 

II. blok konference 

RSE Project s.r.o. – Ing. Martin Kostelenec - Zhodnocení vývoje opatření na 

rizikových místech z Dopravních konferencí v letech 2014 – 2018 

 U těchto míst z Libereckého kraje se již v minulosti opatření podařila realizovat: 

Opatření k těmto místům bylo podrobněji prezentováno již na loňské konferenci. 

Podrobnosti k místům naleznete v mapě rizikových míst zde po kliknutí na ikonu místa a 

název místa. 

 Úsek silnice pro motorová vozidla u Jeřmanic 

 Úsek silnice II/270 u Mimoně 

 Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova Liberec 

 Úsek silnice III/27814 u Záskalí 

 Úsek silnice I/13 u obce Lvová 

 Železniční přejezd P4761 na silnici II/292 v Horní Sytové 

 Oblouk na silnici I/15 u obce Stvolínky 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.    

 Křižovatka silnic I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí 

 

http://dopravnikonference.com/cs/mapa-mist
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Vývoj opatření: 

 

2015 - proběhla BI -> odstranění nálet. dřevin v rozhledech, snížení max. dov. rychlosti na 70 

km/h, zvýraznění dopravních stínů balisetami. 

Z BI  -> návrh na stezku pro pěší a cyklisty mimo křižovatku, pod silnicí I/13 -> realizátorem 

město? Ze strany města zatím není řešeno. 

2016 – rekonstrukce silnice II/270 od křižovatky do centra města až k ŽP -> nový  povrch, 

rozšíření komunikace, obnoveno VDZ a SDZ, od Petrovic umístěno VDZ P6 „STOP“. 

PČR požaduje přestavba jedině na MUK (asi není reálné), OK není vhodná, větší odstranění 

náletových dřevin. 

2016, 2017 - zpracována PD k instalaci PDZ omezujícího rychlost -> sleduje se účinnost dosav. 

opatření -> pokud nepomohou ŘSD realizuje PDZ. 

2017 – KSS LBK přislíbila od Petrovic umístit „STOP“ čáru, ŘSD prověření možnosti zřízení přip. 

pruhů z obou vedl. větví.  

2018 - Byly vykáceny dřeviny v rozhledových polích křižovatky. Rozhodnutím Odboru dopravy 

KÚ LK má být zrušeno nebezpečné připojení účelové komunikace za křižovatkou vpravo. Bude 

doplněno  VDZ  „STOP“ místo současného značení „Dej přednost“. Na základě dosavadního 

hodnocení vývoje dopravní nehodovosti po realizaci dílčích úprav nebylo zatím přistoupeno k 

instalaci nákladného proměnného dopravního značení (PDZ). 

2019 - Bude doplněno  VDZ  „STOP“ místo současného značení „Dej přednost“. Bude sledována 

nehodovost a pokud dojde ke zhoršení, bude přistoupeno k instalaci nákladného proměnného 

dopravního značení (PDZ). 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.  
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 Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí 

 

Vývoj opatření: 

01/2016 – rozhodnutí o vybudování OK na stávajících pozemcích. 

02/2016 – koncept PD k DUR, koordinace s PD místa pro přecházení u BUS zastávek. 08/2016 

- DUR připravena, inženýrská činnost pozastavena ->  nutná změna ÚP obce. 2017 – řeší se 

změna ÚP obce (pořizovatel MěÚ Česká Lípa) -> čeká se na vyjádření KÚ LBK -> změna ÚP se 

očekává na začátku roku 2018. Vybudováno odběr. místo pro VO křižovatky. 

Obec Jestřebí není proti výstavbě OK, nicméně by chtěla do PD OK přidat protihluk. stěnu 

kolem sídliště podél silnice I/9.  

2018 - V květnu 2018 byla schválena změna ÚP obce Jestřebí (pořizovatel MěÚ Česká Lípa). 

Zatím vybudováno odběrné místo elektřiny pro VO křižovatky. 

2018 - předpoklad aktualizace DÚR a inženýrská činnost (IČ) pro vydání územního rozhodnutí 

2019 - předpoklad vydání ÚR, provedení výkupu pozemků, zpracování DSP bude v roce 2020, 

před výstavbou OK dojde ke snížení rychlosti na hlavní komunikaci na 50 km/h. z důvodu 

přetrvávající dopravní nehodovosti.  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 
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 Mimoúrovňová křižovatka SMV 35 a silnice I/65, Rádelský Mlýn – opatření se 

připravuje 

  
Mimoúrovňová křižovatka SMV 35 a silnice I/65, Rádelský Mlýn 

 

Vývoj opatření: 

2015 - zpracování studie přestavby MÚK -> probíhalo posuzování, zpracování investičního 

záměru. 

2016 - schválení záměru projektu na přestavbu MÚK Ministerstvem dopravy ČR, zpracování 

PD DUR. 

2017 – úprava VDZ -> vyznačení směrů na komunikaci, osazení baliset,  aktuálně probíhá 

územní řízení k přestavbě. 

2018 - předpoklad vydání stavebního povolení 

2019 – realizace stavby proběhne od 3/2020  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 
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 Rampa mimoúrovňové křižovatky I/14 a I/35, Liberec – opatření se připravuje 

  
Rampa mimoúrovňové křižovatky I/14 a I/35, Liberec 

Vývoj opatření: 

 

2016 - zpracovaná studie rekonstrukce mostu (sousedí s výjezdovou rampou) včetně nového 

napojení I/14 na I/35 -> zkrácení mostu, místo estakády by měl pod mostem vzniknout násep. 

2017 – zpracována PD DUR. 

2018 - předpoklad vydání čistopisu DÚR, inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí 

2019 - předpoklad vydání územního rozhodnutí, výkupy pozemků, zpracování DSP, IČ k vydání 

stavebního povolení, vydání SP 

2020 - předpoklad zpracování zadávací dokumentace a výběr zhotovitele stavby 

2021 až 2022 - předpoklad realizace stavby  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 
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 Směrový oblouk na silnici II/283 u obce Košťálov – opatření se připravuje 

  
Směrový oblouk na silnici II/283 u obce Košťálov 

 

Vývoj opatření: 

Přeložka komunikace je nereálná. 

12/2016 -  osazena svodidla. 

02/2017 – zpracován koncept PD (v úseku 5 km) na obnovu SDZ i VDZ (Z3 do oblouku, 

upozornění na nebezpečí smyku). 

Podzim 2017 – předpoklad realizace SDZ. 

Jaro 2018 – předpoklad realizace VDZ.  

2019- provedeno osazení SDZ dle projektové dokumentace. 

VDZ zatím nerealizováno z důvodu špatného stavu obrusných vrstev. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 
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 Oblouk na silnici III/29024 v Liberci – opatření se připravuje 

 
Oblouk na silnici III/29024 v Liberci 

 

Vývoj opatření: 

2018 – Zpracována PD na nástřik mikrokoberce, soutěž na dodavatele 2019, uvažuje se o 

umístění betonových svodidel. 

2019 - Vypsána soutěž pro výběr zhotovitele, ale do soutěže se žádný zhotovitel nepřihlásil. 

Předpoklad dalšího vypsání soutěže je na rok 2020. Silnice bude převedena pod město, před 

předání bude provedena oprava komunikace a umístění nových chodníků, realizace do 5 let. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 
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 Přechod pro chodce na III/29029 v Jablonci nad Nisou – opatření se připravuje 

 
Přechod pro chodce na III/29029 v Jablonci nad Nisou 

 

 

Vývoj opatření: 

2018 – Bude provedena obnova VDZ, instalace oranžových regulačních sloupků. 

2019 - V letošním roce byla zpracována a projednána projektová dokumentace na úpravu 

přechodu. Jedná se o ostrůvek vymezený betonovými svodidly s úpravou VDZ. Práce zadány v 

rámci běžné údržby silnic společnosti Silnice LK a.s. s termínem 12/2019 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 
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 Úsek na silnici I/13 u Mníšku  – opatření se připravuje 

 
Úsek na silnici I/13 u Mníšku 

 

 

Vývoj opatření: 

2019 – Bylo provedeno doplnění SDZ Z3, BPU bude realizovaná v roce 2020. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 
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 Oblouk na I/10 nedaleko Železného brodu  – opatření se připravuje 

 
Oblouk na I/10 nedaleko Železného brodu 

 

 

Vývoj opatření: 

2019 – Byla provedena instalace mikrokoberce s BPU a došlo k doplnění SDZ Z3 v retroreflexi.  

Předpoklad úpravy svodidel bude v roce 2020. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 
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 Směrový oblouk na I/13 u Motorestu   – opatření se připravuje 

 
Směrový oblouk na I/13 u Motorestu 

 

 

Vývoj opatření: 

2019 – Bylo provedeno doplnění SDZ Z3, IP5 doporučená rychlost 70km/h a SDZ A1 pozor 

zatáčka. V roce 2020 bude provedena instalace mikrokoberce s BPU. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu v kraji 

Přechod pro chodce na I/65 v Jablonci n.N. 
 
Přechod pro chodce na ulici Pražské v Jablonci nad Nisou. Ulicí je vedena silnice I/65 spojující 
město Jablonec se silnici pro motorová vozidla I/35 ve směru na Turnov, Mladou Boleslav a 
Prahu. V opačné směru navazuje na silnici I/14 do Tanvaldu. V úseku ulice Pražské tvoří silnice 
I/65 jednu z páteřních komunikací městem Jablonec a výpadovku ve směru na Rychnov a 
Turnov. Přechod se nachází v blízkosti průsečné křižovatky s místními komunikacemi ulic V 
aleji a Sadová.  
Komunikace je dvoupruhová směrově nedělena v místě přechodu značně široké jízdní pruhy 
navazují na zálivy autobusových zastávek a nároží křižovatky. Přechod délky cca 14m je v rámci 
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křižovatky jediný přes hl. komunikaci. Hlavní komunikace je v mírném oblouku, přednost je 
určena svislým značením, úhel křížení 41°a 75°.  Bez přídatných pruhů jak hlavní tak vedlejší. 
Přes vedlejší komunikace jsou vedeny přechody pro chodce. V blízkosti křižovatky a přechodu 
pro chodce jsou autobusové zastávky, zimní stadion, sokolovna, přístup do parku, bytové 
domy a garáže autobusů.  
Samotný přechod pro chodce je označen standardním svislým a vodorovným značením, 
kontrastně nasvětlen, s bezbariérovými úpravami. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2014: 8x; 2 osoby těžce zraněny a 3 osoby lehce 
zraněny. 
 
Navržená opatření: 

 Stavební úprava křižovatky 

 Instalace SSZ  

 Úprava režimu křižovatky 

 

Diskuze k tomuto místu: 

por. Bc. Martin Radušovský, dopravní inženýr, Policie ČR, Dopravní inspektorát Jablonec nad 
Nisou – Jak zde již bylo zmíněno, co se týká autobusové zastávky. Velmi často se stává, že zde 
zastavují dva autobusy najednou a někdy i více. Autobusová zastávka je umístěna na 
přestupné trase pro další autobusové linky, tímto si nejsem zcela jist, jestli jedno stání pro 
autobus bude dostačující. Myslím si, že v tomto případě to bude málo. Na místě je 
nestandartní délka přechodu pro chodce, jehož délka je cca 14 metrů, což neodpovídá 
dnešním normám. Problémové je také odbočování v křižovat jak vlevo tak i vpravo. Dle mého 
názoru, by bylo nutno upravit šířku jízdních pruhů. Jak zde bylo předvedeno v prvním návrhu 
dle mého názoru by bylo lepší ulici V Áleji zjednosměrnit, aby se zde zamezilo odbočování ve 
směru přechodu pro chodce. V současné době zde dochází k tomu, že vozidla zastavují před 
přechodem pro chodce, a jsou objížděny zprava vozidly, které pokračují dále ve směru na 
výpadovku na silnici I/65 a I/35 ve směru na Turnov.  

Z pléna – My jako zpráva komunikací projekt neřešíme, ale zdejší oddělení investiční výstavby 
připravuje celý projekt a v příštím roce by měla proběhnout realizace uvedené ulice V Áleji. 
Dle mého názoru, tyto uvedené návrhy nikdo s připravovaným projektem neprojednal. Asi by 
bylo potřeba toto projednat, protože v současné době je již vydáno stavební povolení. 

Ing. Zora Šachlová – Dle mého názoru, pokud bych si měla vybírat mezi návrhy které zde byly 
představeny, tak bych dala přednost tomu poslednímu, kdy komunikace byla rozdělena 
směrovým ostrůvkem. Ze zkušenosti všichni víte, že cestující z autobusu přecházejí nejen před 
autobusem ale i za autobusem. Řidiči, kteří přijíždějí z levé strany do oblouku, čímž by 
přecházejícího chodce uviděli velice pozdě. Když by jízdní pruhy byly oddělené aspoň o šířku 
směrového oblouku, tak by byla šance, že řidič uvidí chodce přecházejícího za autobusem 
dříve, tímto by stačil zareagovat.  
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Miloš Matoušek, cyklisté Liberecka -  Dle mého pohledu zde chybí úprava pro cyklisty, pakliže 
cyklopruhy se zde nevejdou, tak aspoň cyklopiktokorydor. Šířka jízdního pruhu 4 metry tak aby 
osobní auto se pohybovalo mimo prostor pro cyklisty.  

Npor. Maláč komunikační inženýr Liberec – Toto místo dobře znám protože bydlím v Jablonci 
a prosím o upozornění při realizaci na záliv do oblouku. Řidiči si poté stěžují, že při výjezdu 
nemají dostatečný výhled a vytváří to kolizní místo.  

  
Přechod pro chodce na I/65 v Jablonci n.N. – aktuální stav 

  
Přechod pro chodce na I/65 v Jablonci n.N.– navržené opatření na Dopravní konferenci 
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Přechod pro chodce na I/65 v Jablonci n.N. – navržené opatření na Dopravní konferenci  

 
 
Úsek silnice I/13 u obce Okrouhlá  
 
Úsek se směrovým obloukem na silnici I/13 v extravilánu. 
Silnice I/13 tvoří spojnici měst K.vary, Chomutov, Teplice, Děčín, Liberec a dál do Německa. 
Součást doplňkové evropské trasy E442 , křižující hlavní evropské trasy procházející ČR 
(E48,E55,E65,E75). Úsek se nachází mezi Děčínem a Libercem, nedaleko města Nový Bor. 
Jedná se o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici v extravilánu se směrovým obloukem s 
mezní rychlostí 60 km/h (dle ČSN 736101 vn 40km/h), kterému předchází z obou směrů 
směrově přímý úsek (dl. Cca 400m) . Ve směru od Děčína trasa komunikace klesá a v místě 
směrového oblouku dochází ke k změně sklonu klesání. Míra klesání před obloukem činí 6%. 
Komunikace je dvoupruhová s asfaltovým povrchem, s minimálními zpevněnými krajnicemi . 
Směrové vedení je tvořeno vodicími čarami 0,25m a plnou dělicí čarou (0,125) , směrovými 
sloupky a jednou vodící tabulí pro každý směr jízdy.  Rychlost není v úseku omezena místní 
úpravou. Na vnitřní straně oblouku se nachází krátké svodidlo v místě propustku. Na úsek je 
upozorněno výstražným značením A2a+E4, ze směru klesání je instalována značka IP5(50).   
Celý problematický úsek se nachází v lese. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2014: 29x; 3 osoby těžce zraněny a 33 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

 Směrové vedení 

 Ověření PVV -> opatření 
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 Úprava zeleně v rozhledechV 

 Výstražné značení A1a nebo A8 

Diskuze k tomuto místu: 

por. Bc. Milan Bradáč, dopravní inženýr, Policie ČR, Dopravní inspektorát Česká Lípa – Tento 

úsek je mi velice dobře znám. Fotografii, kterou zde vidíme, poměrně dobře vystihuje 

typickou situaci při dopravních nehodách. Už to zde zaznělo, že dopravní nehody zde vznikají 

za nepříznivých povětrnostních podmínek (deště, mlhy) ve směru jízdy vozidel od Děčína 

směrem na Nový Bor. S navrhovanou úpravou plně souhlasím. Dopravní nehody obecně 

v tomto místě a jejich příčina se nedá říci naprosto jednoznačně, ale převažují zde dopravní 

nehody s nepříznivými klimatickými podmínkami a nepřiměřenou rychlostí. Za policii je 

důležité, v místě řidiče přinutit snížit rychlost a prověřit adhézní vlastnosti vozovky.  

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel, ŘSD ČR, Správa Liberec – S navrženými úpravami souhlasíme, a  

počítáme, že bychom je v příštím roce realizovali. Kromě barevného zvýraznění, zde bychom 

instalovali protismykovou úpravu ve formě mikrokoberce.  

 

  
Úsek silnice I/13 u obce Okrouhlá– aktuální stav 
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Úsek silnice I/13 u obce Okrouhlá– navržené opatření na Dopravní konferenci 

  

  
Úsek silnice I/13 u obce Okrouhlá– navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Dále bylo účastníkům promítnuto krátké prezentační video „Ocel“ generálního partnera 

konference ArcelorMittal Ostrava a.s. https://www.youtube.com/watch?v=ToJH78PAhR8 

I TUTO PREZENTACI SI MŮŽETE STÁHNOUT A PROHLÉDNOUT V SEKCI „KE STAŽENÍ“. 

https://www.youtube.com/watch?v=ToJH78PAhR8
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Závěrem celé Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod byli vylosováni dva 

účastníci, kterým pořadatel konference věnoval upomínkové předměty a jeden účastník, 

kterému společnost DEKRA CZ věnovala poukaz na kurz bezpečné jízdy na polygonu. 

 


