
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Jihočeský kraj, 2020 

8. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Jihočeský kraj 

uskutečnil 18. 6. 2020 v Českých Budějovicích. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a 

zúčastnilo se jí na 48 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné člen rady 

Jihočeského kraje Bc. Jiří Švec a primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří 

Svoboda  

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

Policie ČR - kpt. Mgr. Jiří Ondruška (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2019, nejzávažnější 

dopravní nehody a priority PČR). 

Česká společnost pro osvětlování - Jiří Tesař (Noční bezpečnostní inspekcí pozemních komunikací 

její metodikou provádění). 

CROSS Zlín, a.s. - dipl.Ing. Michal Šteflíček (Moderní systémy řízení dopravy a silniční 

telematiky a jejich vliv na bezpečnost provozu). 

 

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 – 2019 

 U těchto míst z Jihočeského kraje se již v minulosti opatření podařilo 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 I/3 u Nažidel 

✓ Křižovatka ulic Pekárenská a Jírovcova v Č. Budějovicích 

✓ Křižovatka na silnici I/3 u obce Chotoviny 

✓ Úsek silnice II/157, Borovany 

✓ Železniční přejezd P1130 u Kněžských dvorů 

 

 Křižovatka silnic II/603 a II/146 u Lhotic – opatření se připravuje 

 
Křižovatka silnic II/603 a II/146 u Lhotic 

Vývoj opatření: 

2015 – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje provedla obnovu a doplnění vodorovného 

dopravního značení s vyznačením symbolu svislého dopravního značení P6 „STOP“ na vozovce 

na obou vedlejších větvích -> letos (2017) přislíbená další obnova vodorovného dopravního 

značení. 

2016 – Křižovatka byla zařazena do "Bílé knihy„ (program výstavby a oprav na krajských 

silnicích II. a III. třídy) -> zpracovává odbor dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje.  

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


2017- bude u křižovatky zpracována bezpečnostní inspekce, který poukáže na možná řešení. 

Stavbu okružní křižovatky požaduje Policie ČR. 

2018 - zahájení projektové přípravy na OK, která bude řešit i pohyb cyklistů. 

2019 – probíhá příprava PD na OK , možná realizace stavby v roce 2020. 

2020 – Dokončená PD předpoklad realizace stavby OK v roce 2021. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 Křižovatka na silnici III/00354 – opatření se připravuje 

 
Křižovatka na silnici III/00354 



 
Vizualizace části „Jižní tangenty“ s vyznačením řešené křižovatky na silnici III/00354 

Vývoj opatření: 

Souvisí s výstavbou "Jižní tangenty„ -> silnice III/00354 zde bude mít po výstavbě „Jižní 

tangenty“ jiný průběh trasy. Křižovatka bude poté v podstatě jen sjezdem k přilehlým 

nemovitostem. 

2016 - dokončena projektová dokumentace DUR k „Jižní tangentě“, podána žádost o vydání 

územního rozhodnutí. 

2016 – vydáno pravomocné územního rozhodnutí. 

2017 – bude zadáno zpracování projektové dokumentace DSP. Správa a údržba silnic 

Jihočeského kraje přislíbila u řešené křižovatky řešit bodové závady (zakončení svodidla, 

obnova VDZ, prořezání zeleně). 

2018 – zadáno zpracování PD DSP – zpracovává fa Pragoprojekt s.r.o. 

2019 – probíhá majetkové vypořádání, předpoklad realizace „Jižní tangenty“ v roce 2021 

2020 – realizace stavby začne probíhat na jaře roku 2021. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/20 u Libějovic – opatření se připravuje 

 
Úsek silnice I/20 u Libějovic 

 

Vývoj opatření: 

2016 – odpočívka nebyla zatím zrušena (Policie zatím požaduje nerušit – chybí místa pro 

parkování). Byla provedena úprava dopravního značení -> instalace zákazu předjíždění, ve 

směru od Písku zákaz odbočení vlevo na odpočívku, přikázaný směr výjezdu z odpočívky ve 

směru na Písek. 

2016 – byla zpracována studie silnice I/20 na počet jízdních pruhů 2+1. V rámci této studie 

dojde možní i ke zrušení odpočívky. 

2018 – dle vyjádření ŘSD bude provedena přeložka celé komunikace I/20 v tomto úsek a tímto 

bude odpočívka zrušena. Časový horizont zatím není znám. 

2019 – připravuje se PD na rozšíření komunikace na 2+1 v úseku Písek-Pištín, akce je rozdělena 

na 4 úseky. Přepokládaná realizace stavby 2022 až 2025. 

2020 – Připravuje se dokumentace pro územní řízení. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na I/20 u Semic – opatření se připravuje 

 
Křižovatka na I/20 u Semic 

Vývoj opatření: 

2015 – proběhlo zpracování projektových dokumentací ke stavební úpravě křižovatky – k 

odtěžení část zářezu pro zlepšení rozhledových poměrů, zřízení odbočovacích pruhů.  

2016 – prosinec, realizace stavby - odbočovací pruhy z obou směrů, položení nového povrchu 

vozovky včetně dopravního značení, odtěžení svahu, posunuta protihluková stěna. 

2016 – zpracována studie silnice I/20 na pruhy 2+1 -> Policie ČR má požadavek, aby zde vznikla 

mimoúrovňová křižovatka jako dlouhodobé řešení místa (zatím není řešeno). 

2018 – dle vyjádření PČR je nutná instalace meteohlásky a proměnlivého dopravního značení 

upozorňující na namrzání vozovky. 

2019 – byla zadána PD na umístění meteohlásky a v letošním roce bude vypsáno výběrové 

zřízení na dodavatele. Realizace 2019 nebo 2020. 

2020 -  Křižovat je součástí realizace rozšíření komunikace na 2+1 v úseku Písek-Pištín, 

křižovatka bude přestavěna na MUK. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 



 

 Křižovatka silnic I/20 a II/122, Nová Hospoda – opatření se připravuje 

 
Křižovatka silnic I/20 a II/122, Nová Hospoda 

Vývoj opatření: 

2016 – ŘSD na silnici I/20 nechalo zpracovat studii na rozšíření komunikace na počet pruhů 

2+1. V rámci této studie bude řešena i tato křižovatka. Zatím není známo konkrétní řešení 

křižovatky. 

2017 – křižovatka je ve studii na systém 2+1 řešena nakolmením vedlejších větví na hlavní 

komunikaci přidáním odbočovacích pruhů. 

2018 – dle vyjádření ŘSD přidání odbočovacích pruhů není možné. 

2019 – byla provedena úprava VDZ a silnice je součástí PD na rozšíření 2+1, realizace 2022 až 

2025. 

2020 – Připravuje se dokumentace pro územní řízení. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Úsek silnice II/166 u obce Kájov – opatření se připravuje 

 
Úsek silnice II/166 u obce Kájov 

Vývoj opatření: 

2014 - 2016 – požádáno o kácení 84 ks stromů -> bylo zamítnuto -> podáno odvolání (řešily 

obecní úřad Kájov, Městský úřad Český Krumlov a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - 

AOPK ČR, proti byly sdružení Památkářská obec Českokrumlovská a Hnutí Duha). 

2016 – vydáno povolení k vykácení 32 ks stromů (nakonec povolení ke kácení vydala AOPK 

ČR). 

2017 – vykácení 32 ks stromů povolených k vykácení, ostatní stromy označeny bílou barvou a 

doplněny odrazkami). 

2017 – Krajský úřad Jihočeského kraje zpracovává projektovou dokumentaci DUR, která řeší 

narovnání silnice v úseku od Kájova po Křenov. 

2018 – bude podána žádost o územní řízení. 

2020 – Již byla dokončeno stavební řízení a v září 2020 bude započata stavba narovnání silnice. 

Realizace možná v roce 2021. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 



 Přechody na Pražské tř. v Českých Budějovicích – opatření se připravuje 

 
Přechody na Pražské tř. v Českých Budějovicích 

Vývoj opatření: 

2017 –  Momentálně je příprava ve fázi zpracování projektových dokumentací. Realizace se 

očekává ještě v roce 2017 nebo v roce 2018. 

2020- ??? 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/34 u Horního Žďáru – opatření se připravuje 

 
Úsek silnice I/34 u Horního Žďáru 

Vývoj opatření: 

2018 – ŘSD zpracovává dopravní studie místa z které by měly vzejít dvě varianty řešení.   

2019 – bylo doplněno SDZ se snížením rychlosti na 60 km/h, bylo vypsáno výběrové řízení na 

zpracování PD. 

2020 – Byla vybrána delší varianta řešení, momentálně jsou zde problémy s pozemky, které se 

v současné době řeší.  Zpracovává se PD a již v roce 2021 je možná realizace stavby. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/4 u Nišovic  – opatření se připravuje 

 
Úsek silnice I/4 u Nišovic 

Vývoj opatření: 

2018 - ŘSD- V letošním roce jsme již chtěli tuto komunikaci opravovat, připravuje se zde již 

projektová dokumentace na celý tento úsek.  

2019 – byla zpracována PD na úpravu komunikace, došlo k připomínkování od dotčených obcí, 

probíhá jednání na další úpravy PD. 

2020 -  Projekt se po připomínkování obcí a policie ČR přepracovává a doplňují se zálivy BUS 

zastávek, z čeho vyplývají i problémy s vlastníky dotčených pozemků. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na I/20 u Protivína  – opatření se připravuje 

 
Křižovatka na I/20 u Protivína 

Vývoj opatření: 

2020 – Křižovatka je součástí PD na rozšíření komunikace na 2+1 v úseku Písek-Pištín, akce je 

rozdělena na 4 úseky, předpoklad realizace stavby 2022-2025. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice II/163 u Jenína  – opatření se připravuje 

 
Úsek silnice II/163 u Jenína 

Vývoj opatření: 

2020 – Proběhlo obnovení povrchu, došlo k doplnění směrových sloupků a doplnění VDZ. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Přechod pro chodce na ul. Varšavské  – zatím neřešeno 

 
Přechod pro chodce na ul. Varšavské 

Vývoj opatření: 

2020 – ??? 

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 

Úsek silnice II/159 u obce Tálín 

Úsek se směrovými oblouky na silnici II/159 v extravilánu. 
Silnice II/159 tvoří spojnici Písku (I/20), Týna n. Vltavou a Soběslavi (kříží D3), pokračování  po 
I/23 na Jindřichův Hradec. Úsek se nachází mezi Pískem a Týnem nad Vltavou nedaleko obce 
Tálín.  
Úsek je charakterizován dvojicí oblouků stejného smyslu ale různého poloměru a velmi 
krátkým mezipřímým úsekem (30m). Poloměry oblouku odpovídají vm 40-50 km/h (dle ČSN 
736101 vn 30km/h). . Na oblouky navazují poměrně přímé úseky délky cca 200m. Komunikace 
kopíruje terén bez zásadních výškových změn ve vedení trasy. 
Komunikace má asfaltový povrch, s minimálními zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení je 
tvořeno vodicími čarami 0,125m a směrovými sloupky v dlouhých rozestupech. Jedna vodící 
tabule Z3 pro každý směr na vnější straně oblouku menšího poloměru. Rychlost není v úseku 
omezena místní úpravou.  Na úsek je upozorněno výstražným značením A2a+E4 (2km) na 
výjezdu z obce Tálín.  
Okolí komunikace tvoří les otevřená krajina, se skupinkami stromů v těsné blízkosti 
komunikace, nedaleko rozlehlá plocha rybníka. Ve směrových obloucích propustky, jeden se 
svodidly, a v mezipřímém úseku sjezd na sousední nemovitost. 
 



Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 10x; 1 osoba usmrcena a 5 osob lehce zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• „Stavba přeložky” 

• BPU + přidání Z3 

• svodidla 

Diskuze k tomuto místu: 

Ing. Jan Vykouk, náměstek provozního úseku, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – Tento 
úsek komunikace již byl v řešení, byla již zpracovaná projektová dokumentace v prvním stupni 
v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín. Vzhledem k tomu že k realizaci nedošlo, 
i tento projekt je v současné době neuskutečněný. Tento úsek není jediný, je jich více ale tato 
silnice je více vytížená z důvodu zpoplatnění silnice I/20 a pokud to někdo zná může zde poté 
pokračovat na Týn a České Budějovice. Provoz v úseku vzroste, jak těžké dopravy a je ještě 
nutno říci, že silnice je vyhledávaná i motorkáři.  Budeme nějakým způsobem řešit stav 
povrchu komunikace, celkové řešení však již bude záležet na Krajském úřadu a finančních 
možnostech.  

Ing. Zora Šachlová – Chtěla bych říci, že v těchto nebezpečných obloucích by mělo být 
automaticky, je to i povinnost správce která je uvedena v zákoně, jsou směrové sloupky, které 
jsou součástí komunikace v příslušné hustotě. Směrové sloupky by měly jednoznačně vyznačit 
do jakého poloměru řidič vjíždí. Vodící tabule jsou pomocné ale rozhodující jsou směrové 
sloupky, které jsou viditelné dobře i v noci. Bohužel i v těch řešených úsecích z let 2016,2017 
tak těch obloucích pořád ty směrové sloupky jsou v nedostatečném množství.  

Jiří Tesař – Pokud si vezmu klasické světlomety osobního automobilu, tak z této situace uvidíte 
max. pravý směrový sloupek. Všechny dopravní nehody, které vznikají v noci, jsou zapříčiněny 
nedostatkem směrových sloupku. Řidič potřebuje mít trasování v celém oblouku, a nemůže to 
být jen na jedné straně vozovky ale na obou stranách.  

 

 
Úsek silnice II/159 u obce Tálín – aktuální stav 



 
Úsek silnice II/159 u obce Tálín – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Křižovatka na II/145 u obce Vítějovice 

Průsečná křižovatka na silnici II/145 se silnicemi III. třídy v extravilánu nedaleko obce 
Vítějovice.  
Silnice II/145 tvoří spojnici Českých Budějovic s Prachatickem, Vimperkem, Kašperskými 
Horami a Sušicí. Na této silnici leží mezi městy Netolice a Husinec nedaleko Prachatic. Křižující 
komunikace III. třídy v případě silnice III/14126 spojuje městys Strunkovice n. Blanicí se silnicí 
II/145 (Vítějovicemi) a silnice III/14128 spojuje II/145 s Vítějovicemi a Prachaticemi. 
Hlavní komunikaci tvoří silnice II/145, průběh hlavní komunikace je v mírném směrovém 
oblouku velkého poloměru a mírném stoupání ve směru na město Husinec. Na hlavní 
komunikaci jsou přídatné pruhy pro levé odbočení. Rychlost není omezena místní úpravou. 
Úhel křížení činí 75°.  
Větev křižovatky tvořená silnicí III/14126 je bez přídatných pruhů, přednost je určena 
zvýrazněným značením P4. Před křižovatkou je na této větvi směrový oblouk.  
Druhá větev křižovatky tvořena silnicí III/14128 má samostatný pruh pro pravé odbočení . 
Přednost je určena zvýrazněným značením P6.  
Na hlavní komunikaci se nachází u křižovatky zálivy autobusových zastávek, s křižovatkou 
sousedí čerpací stanice pohonných hmot, která je napojena přes vedlejší větev křižovatky a ve 
vzdálenosti cca 200m na hlavní komunikaci směr Husinec je styková křižovatka s původní 
trasou silnice II/145 se samostatným pruhem pro levé odbočení. Dále se mezi křižovatkami 
nachází zpevněná plocha vedle komunikace. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 18x; 5 osob těžce zraněno a 7 osob lehce 
zraněno. 
 

• Navržená opatření: 

• Okružní křižovatka 

• Balisety do stínů,  

• VDZ V2b (V5) 



Diskuze k tomuto místu: 

kpt. Ing. Jiří Vorel, odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 
– problém této křižovatky je v levém odbočení od Budějovic směrem na Prachatice a také 
dlouhý táhlý kopec ve směru od Sušice směrem na České Budějovice. Nejsem si jist, jestli 
okružní křižovatka je to pravé řešení vzhledem k rychlostem, které zde jsou. Tímto bych chtěl 
říci, že zde pravidelně provádíme dohled a měření rychlosti, překročení rychlosti je zde dosti 
časté. Co se týká odstavné plochy, která je vidět na fotografii, tato plochá náleží k památníku 
z druhé světové války. Osobně si myslím že okružní křižovatka, která je nedaleko byla chyba a 
místo toho tam mělo být MUK a i tato křižovatka by si to zasloužila.  

Ing. Zora Šachlová – Na vedlejší komunikaci chybí vodorovné značení aby si byl řidič vědom, 
že vyjíždí z vedlejší komunikace, chybí zde také směrové sloupky, nejen podél komunikace ale 
také v obloucích v křižovatce. Bylo by vhodné také provést kolizní diagram dopravních nehod, 
kdy častou příčinou nedání přednosti na křižovatce je že v pravém jízdním pruhu se pohybuje 
rozměrné vozidlo, které odbočuje a v levém jízdním pruhu pro přímý směr jede osobní vozidlo 
které za rozměrným vozidlem není vidět pro řidiče který vyjíždí z vedlejší komunikace. Což tato 
situace bývá častou příčinou dopravních nehod. 

Ing. Jan Vykouk, náměstek provozního úseku, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje-Toto 
rizikové místo je v řešení, kdy kraj zamýšlí přestavět, v současné době je to ve fázi změny 
územního plánu a také v návaznosti na další opatření. Vše závisí na činnosti správního úřadu 
kraje termín úpravy zatím není znám. 

 

 
Křižovatka na II/145 u obce Vítějovice – aktuální stav 



 

 
Křižovatka na II/145 u obce Vítějovice – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 

Taktéž bylo účastníkům promítnuto i krátké prezentační video „Liberty“ generálního partnera 

konference Liberty Steel Ostrava a.s.  

Závěrem celé Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod byli vylosováni dva 

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

kterému společnost CROSS Zlín, a.s. věnovala dárkové předměty. 

 


