
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Kraj Vysočina, 2019 

7. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Kraj Vysočina uskutečnil 10. 10. 

2019 v EA Business Hotelu Jihlava. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 50 

účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné hejtman Kraje Vysočina  MUDr. Jiří Běhounek. 

 

 

I. blok konference   

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Mgr. Veronika Vošická Buráňová (Aktuální kampaně BESIP, revize Národní strategie bezpečnosti 

silničního provozu - NSBSP). 

Policie ČR - por. Ing. Ondřej Burda (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2018, nejzávažnější dopravní nehody 

a priority PČR pro rok 2019). 

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

vozidlo, bezpečný účastník.). 

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

DEKRA CZ a.s. – Ing. Ondřej Daněk (Ztráta pozornosti řidičů při řízení motorového vozidla). 

 

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

 

 

 



 

 

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 Kraje Vysočina 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. 

 Napojení silnice II/360 s ulici Třebíčsko ve Velkém Meziříčí 

 Křižovatka silnic  I/34 x I/37 Ždírec nad Doubravou 

 Křižovatka silnic II/152 a II/408 v Jemnici 

 Křižovatka silnic II/351, III/35116 ul. U Kuchyňky a MK ul. U Obůrky, Třebíč 

 Křižovatka silnic II/351 a II/401 u obce Slavičky 

 Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna) 

 Křižovatka silnice II/352, ul. Průmyslové a Heroltické, Jihlava 

 Železniční přejezd P3836 na silnici II/392 v Kralicích nad Oslavou 

 Železniční podjezd na silnici I/34 v Pelhřimově 

 Napojení ulice Poříční na ulici Vrchovecká ve Velkém Meziříčí 

 Křižovatka silnic II/129 a II/347 a MK v Humpolci 

 Křižovatka silnic II/360 a II/351 v Třebíči 

 Úsek silnice II/406 u Kostelce 

 Úsek silnice II/523  Větrný Jeníkov – Bílý Kámen 

 Směrový oblouk na I/19 u Radňovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 Obchvat Havlíčkova Brodu– opatření se připravuje 

    
Obchvat Havlíčkova Brodu 

 

Vývoj opatření: 

 

2015 -  vydáno územní rozhodnutí, výkup pozemků v trvalém záboru pro obchvat. 

2016 – pokračují výkupy pozemků. 

2017 – Nejsou vykoupeny všechny pozemky, probíhá soudní řízení s majitelem pozemku. Realizace stavby se 

posouvá do rozhodnutí soudu. 

2018 - Bude vydáno stavební povolení, je však předpoklad odvolání ze strany účastníků řízení. 

2019 – Do konce září běžela odvolací lhůta proti stavebnímu povolení. Již bylo zadáno výběrové řízení na 

realizaci stavby. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka silnic II/351 a II/399 v Dalešicích – opatření se připravuje 

   
Křižovatka silnic II/351 a II/399 v Dalešicích 

Vývoj opatření: 

 

2018 – KÚ Vysočina - V současné době řešíme tuto křižovatku v projektové dokumentaci na průsečnou. Tato 

trasa je do budoucna plánována jako trasa nadměrného nákladu elektrárny Dukovany. Z tohoto důvodu je 

nereálná realizace okružní křižovatky. Velkým problém jsou zde autobusové zastávky a řešení pohybu 

chodců.  

2019 – Byla zadána PD na úpravu křižovatky stále není jasné jaké bude řešení. Realizace v roce 2020. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oblouk v křižovatce na I/23 u Mrákotína – opatření se připravuje 

   

Oblouk v křižovatce na I/23 u Mrákotína 

Vývoj opatření: 

 

2017 – ŘSD - V případě tohoto oblouku a křižovatky se silnicí III třídy, došlo k vyřezání křoví a osazení SDZ Z3, 

nic dalšího neřešíme. V současné době to nemáme vyhodnoceno od Policie ČR jako nehodové místo, 

navrhované řešení ač se to nezdá je dost náročné. Určitě by se našly i další varianty ale v současné době 

neuvažujeme zadat inspekci, nejsou k tomu důvody. Pokud bychom dostali podnět od PČR budeme to řešit. 

2019 – Zpracovává se BI , na základě této inspekce se bude připravovat technická studie. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka II/353 a II/348 u obce Stáj – opatření se připravuje 

   
Křižovatka II/353 a II/348 u obce Stáj 

Vývoj opatření: 

 

2019- Byla zpracována projektová dokumentace na úpravu křižovatky. Bude zažádáno o dotační titul. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Oblouk na silnici I/38 u Svojkovic – opatření se nerealizují 

   
Oblouk na silnici I/38 u Svojkovic 

Vývoj opatření: 

 

2019- ?? 

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 

Křižovatka silnic II/152 a II/399 u Hrotovic 
 
Průsečná křižovatka silnic II/152 a II/399 v extravilánu nedaleko města Hrotovice.  
Silnice II/152 spojuje Novou Bystřici (JČK), Jemnice, M.Budějovice (I/38), Hrotovice a Ivančice s krajským 
městem Brnem (I/52). (Z-V kraje) Silnice II/399  spojuje Velkou Bíteš (D1), Náměšť nad Oslavou(I/23) se 
Znojmem (I/38) (S-J kraje). Křižovatka se nachází na II/152 v úseku mezi Hrotovicemi a Ivančicemi, na silnici 
II/399 mezi Náměští a hr.kraje.  
Přednost určena pomocí SDZ P6, úhel křížení činí 63°.  
Hl. komunikace je dvoupruhová směrově nedělena, bez přídatných pruhů, ve směrové přímé, s lomem 
nivelety a vrcholovým obloukem  nedaleko křižovatky ve směru na Hrotovice. Klesá směrem k Ivančicím. 
Dovolená rychlost je snížena na 70 km/h.  Před křižovatkou je plná dělicí čára z obou směrů.  
Vedl. Komunikace je také dvoupruhová, ve směru od Náměště je samostatný odbočovací pruh doprava. Od 
Náměště je také zvýrazněné značení upravující přednost. Větve mírně stoupají k hlavní 



komunikaci.Vodorovné značení včetně V5, směrování pomocí dopravních stínů. Na větvi k Rouchovanům se 
nachází zastávka bez zálivů či nástupišť.  
Přes křižovatku nejsou vedeny ani pěší ani cyklistické trasy. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2014: 8x; 1 osoba usmrcena a 21 osob lehce zraněno. 
 

Navržená opatření: 

 Úprava umístění značení  

 Úhel napojení - úprava  

 Optické prvky na větve  
 

Diskuze k tomuto místu: 

por. Ing. Pavel Roudenský, Policie ČR, Dopravní inspektorát Třebíč – Představené místo je na významné trase 
jak z hlediska běžné dopravy, tak i z hlediska objízdných tras v případě rekonstrukcí souběžných komunikací. 
Je zde velká intenzita dopravy a hlavně časově rázovitá, kterou způsobují zaměstnanci jaderné elektrárny při 
střídání směn, kdy dochází k obrovskému zatížení tohoto prostoru. Při průjezdu křižovatkou řidiči 
nerozpoznávají, zdali se nachází na hlavní nebo vedlejší komunikaci. Trasa vedená od Třebíče je celou dobu 
vedená jako hlavní a najednou zde končí a řidiči mají dávat přednost v jízdě. V souvislosti s dopravní nehodou 
s úmrtím, která se zde stala, kdy řidička jela a nerespektovala dopravní značení „dej přednost v jízdě“. Je to 
v podstatě neustále se opakující případ dopravních nehod, kdy řidiči nerespektují dopravní značení a dochází 
k dopravní nehodě. Za policii tyto navržené úpravy akceptujeme a jsou reálně vhodné, bohužel z hlediska 
přepravy nadměrných nákladů a zimní údržby může být životnost navržených baliset omezená. Dále nás 
limitují další stavební úpravy, tak aby byla křižovatka více přehledná. Velice často zde projíždějí nákladní 
vozidla s nadměrným nákladem a v souvislosti s dostavbou jaderných bloků elektrárny Dukovany je 
předpoklad, že intenzita dopravy zde několikanásobně stoupne. V minulosti jsme již několikrát navrhovali 
řešení této křižovatky, kdy se doplnily úpravy SDZ i VDZ, doplnily se odbočovací pruhy a také se snížila 
rychlost. Bohužel tyto úpravy jsou nedostatečné a je nutno řešit další úpravy stavebně, vzhledem k nárůstu 
dopravy. Jedna možnost je řešení přestavby na okružní křižovatku, která bude přizpůsobena i přepravě 
nadrozměrných nákladů. Problém je ve vykácení okolního lesa, aby došlo k bezpečnějšímu projetí touto 
křižovatkou a jejímu zpřehlednění. Před pěti lety jsme na tento problém upozorňovali poprvé a také každý 
rok, jelikož se zde nehody vyskytují neustále.  

Ing. Zora Šachlová -  K této křižovatce bych doplnila předpovídání pana Ing. Pauka, že zde jako skoro na všech 
křižovatkách chybí směrové sloupky v obloucích, které by upozornily řidiče, že se zde nachází křižovatka. 
V oblouku by měly být zahuštěny a na vedlejší komunikaci jak vidíme zde, není žádný směrový sloupek. Kdysi 
před dávnými lety jsem byla v Západním Německu na exkurzi ve firmě Mercedes. Zde právě přednášel 
zástupce firmy zajímavou myšlenku. Do továrny v ranních hodinách přijíždělo mnoho zaměstnanců a 
docházelo k zahlcování blízké silniční sítě. Byla prezentována myšlenka rozdělení náporu na komunikaci 
několika způsoby. Došlo k rozdělení nástupu pracovníků do zaměstnání. Část zaměstnanců nastupovala v 6 
hod, část v 6.30 hod. a část v 7 hod., což se velmi osvědčilo. Nevím, jestli to lze provést na naše poměry a 
kdo by k tomu mohl dát podnět.  

Ing. Vladimír Černý starosta obce Rouchovany – Mohl bych hovořit jako přímý uživatel této křižovatky, 
protože od nás se jezdí na Hrotovice a Třebíč. Myšlenka paní Šachlové je velice zajímavá, ale pro Vaší 
informaci elektrárna vlastně jede taky na směny. Směnový personál se střídá na směny, takže ráno v 6.15 
hod. všichni vyjíždějí s Třebíče. Největší zatížení je zde od 06.00 do 06.15 hod. ve směru od Dalešic, sto zde 
až 80 vozidel. To znamená, ta umístěná značka „Stop“ provoz značně zdržuje. Následně elektrárna 
v pracovním dny probíhá kampaňovitě, takže u každé odstávky je až 600 lidí navíc. Když má elektrárna 
kmenově zaměstnaných 900 zaměstnanců + 600 pracovníků, kteří zabezpečují směnný provoz + dalších 600 
zaměstnanců kteří pracují na odstávkách, čímž se to bohužel z Třebíče vše nahrne, z toho důvodu je to 
unavující a dost nebezpečné. Zajímavé je že veškeré nehody se zde staly v době, kdy nejezdí zaměstnanci 
elektrárny. Jsou to většinou lidé, kteří to zde neznají a opravdu při příjezdu od Třebíče mají pocit, že jsou na 



hlavní komunikaci a to je to největší nebezpečí této křižovatky. Již několikrát jako starostové okolních obcí 
jsme vyzývali vedení Kraje Vysočina cestou dopisů, kdy hledáme řešení jak nejlépe tuto křižovatku 
zabezpečit. Zpracovali jsme také studii okružní křižovatky, bohužel tento náš záměr nebyl vyslyšen.  

Ing. Hana Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací, Krajský úřad Kraje Vysočina – 
V současné době jsme nechali zpracovat bezpečnostní inspekci s tím, že její závěrem je návrh řešení této 
křižovatky. S pohledu nehodovosti se tato křižovatka nejevila do letošního roku jako výrazně nehodová.  
V současné době máme zpracovanou PD na úsek mezi touto křižovatkou a Hrotovicemi, kde chceme 
sjednotit kategorii, čímž dojde k homogenizaci této trasy a myslím, že i ke snížení rychlosti, protože jsou zde 
úseky, kde se nedodržuje stanovená rychlost. Takže nenecháváme tuto situaci spát, budeme ji řešit i 
z ohledem na to, že zde jezdí nadrozměrné náklady. 

 

   
Křižovatka silnic II/152 a II/399 u Hrotovic – aktuální stav 

 



    
Křižovatka silnic II/152 a II/399 u Hrotovic – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 
 
Úsek silnice II/152 u Mor. Budějovic 
 
Úsek se směrovými oblouky na silnici II/152 v extravilánu. 
Spojuje Novou Bystřici (JČK), Jemnice, M.Budějovice (I/38), Hrotovice a Ivančice s krajským městem Brnem 
(I/52). (Z-V kraje). Úsek se nachází na výjezdu z Mor. Budějovic směrem na Brno.  
Jedná se o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici v extravilánu se směrovými oblouky, nejmenší poloměr 
s mezní rychlostí 70 km/h (dle ČSN 736101 vn 60km/h), kterému předchází z obou směrů úseky 
s protisměrnými oblouky většího poloměru.(vm 80-90) . Komunikace kopíruje okolní terén, který mírně 
stoupá ve směru od Mor. Budějovic, úsek je vymezen dvěma vrcholovými oblouky. Vozovka s asfaltovým 
povrchem, s minimálními zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení je tvořeno vodicími čarami 0,25m a 
přerušovanou dělicí čarou (0,125) , směrovými sloupky.  Rychlost není v úseku omezena místní úpravou. Na 
úsek je upozorněno výstražným značením A2a.   
Okolí komunikace je tvořeno otevřenou krajinou s poli. Trasa komunikace je mezi vrcholovými oblouky 
rozpoznatelná 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2014: 17x; 26 osob lehce zraněno. 

 

Navržená opatření: 

 Úprava trasového vedení  

 Doporučená rychlost 

 Směrové vedení 

 Ověření PVV -> opatření 

 

Diskuze k tomuto místu: 

Tomáš Mátl, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  – Je velká škoda, že tato prezentace zde neproběhla 

před dvěma lety, protože je to úsek který jsme navrhovali v roce 2017 pro dotaci na zvýšení bezpečnosti ze 



SFDI. Předkládali jsme 8 projektů a dostali jsme dotaci na 3 projekty. Konkrétně zde jsme navrhovali 

položení jednovrstvého mikrokoberce v celé délce trasy, protože takových nepřijemných oblouků je zde 

více. Výhledově zde plánujeme položit mikrokoberec jelikož je zde již 8 let starý podklad na vozovce. 

 

por. Ing. Pavel Roudenský, Policie ČR, Dopravní inspektorát Třebíč – Doplnil bych ještě k tomuto úseku, kdy 

je zcela patrné, že je zde problém v povrchových vlastnostech vozovky, protože je zde v poslední době 

vysoký nárůst dopravních nehod a stále stoupá. Jakmile je počasí sychravé a mlhavé dochází k tomu, že 

vozidla vylítavají mimo vozovku. Jenom pro doplnění, včera zde byly opět dvě dopravní nehody s příčinou 

jak je uvedeno v prezentaci. Za PČR bychom byli rádi, kdyby se zde neprodleně provedla zkouška 

protismykových vlastností komunikace a popřípadě provést položení mikrokoberce.  

 

Ing. Zora Šachlová – Ještě bych chtěla doplnit, že z fotografie směrový oblouk není v podstatě vidět, takže 

minimálně by to chtělo doplnit směrové sloupky v předepsaných vzdálenostech a samozdřejmě by měly být 

i podél přímých úseků. Může zde docházet i k situacím, i když je vozovka evidovaná policíí jako suchá, 

v době nehody mohla být vlhká a to policista nezjistí, protože na místo dopravní nehody může přijet až po 

delší době a to už je vozovka suchá.  

 

   
Úsek silnice II/152 u Mor. Budějovic – aktuální stav 

  

 



   
Úsek silnice II/152 u Mor. Budějovic – 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“. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToJH78PAhR8

