
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ, Moravskoslezský kraj, 2020 

8. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Moravskoslezský kraj uskutečnil 2. 

6. 2020 v Ostravě. V letošním roce z důvodu opatření Covid-19 byl o konferenci menší zájem ale i tak se 

zúčastnilo na 101 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělil mimo jiné i náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje Ing. Jakub Unucka, MBA, který v úvodu pronesl krátké úvodní, krátké slovo 

v úvodu také pronesl plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA, ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR. 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Mgr. Tomáš Neřold (Aktivity BESIP v oblasti Národní strategie bezpečnosti silničního provozu). 

Policie ČR - kpt. Bc. Petr Štencel (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2019, nejzávažnější dopravní nehody a 

priority PČR). 

CDV v. v. i. - Ing. Veronika Valentová Ph.D. (Infrastruktura: strategický pilíř, Strategie BESIP 2021-2030). 

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

na bezpečnost provozu). 

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

provádění). 

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 Moravskoslezského kraje se již v minulosti opatření podařilo realizovat: 

✓ Směrový oblouk na silnici I/46 u obce Hněvošice. 

✓ Konstrukce mostu na silnici I/56 u Cihelny (Hlučín). 

✓ Úsek silnice I/56 Ostravice – Bílá. 

✓ Směrový oblouk na silnici I/45 u Louček u Zátoru. 

✓ Provizorní propojení silnic D48 a I/48 u tunelu Lysůvky. 

✓ Úsek silnice II/452 Vrbno pod Pradědem - Andělská Hora 

✓ Frýdek-Místek - křižovatka na silnici I/56 

✓ Přechod na ul. Jablunkovské v Třinci 

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. 

 Přechod pro chodce na silnici I/58 na průtahu obcí Skotnice – opatření se připravuje 

 
Přechod pro chodce na silnici I/58 na průtahu obcí Skotnice 

Vývoj opatření: 

2016 – schválena studie okružní křižovatky všemi dotčenými orgány (včetně ŘSD) -> součástí je i řešení 

chodníkových ploch a přechodu pro chodce. 

2016 – Zpracována projektová dokumentace DUR (řeší obec Skotnice). 

Realizace OK je dotčenými orgány doporučena až po dokončení stavby I/58 Skotnice – obchvat (zahájení 

stavby květen 2017). 

Okružní křižovatka zde bude v budoucnu plnit i funkci zklidňujícího prvku dopravy na začátku obce po delším 

přímém úseku komunikace, který řidiče svádí k rychlejší jízdě. 

https://dopravnikonference.com/axa-mapa/


2019 - Probíhá stavba I/58 Příbor - Skotnice- obchvat předpokládaný termín uvedení do provozu 2020 

2020 – V letošním roce bude dokončen obchvat obce Skotnice a následně bude silnice v úseku převedena na 

silnici II třidy. Poté budou probíhat další úpravy přechodu pro chodce. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Karviná - přechod pro chodce na silnici I/59 – opatření se připravuje 

 
Karviná - přechod pro chodce na silnici I/59 

Vývoj opatření: 

2016 – zpracována Magistrátem města Karviné studie křižovatek na silnici I/59 -> řešena i křižovatka s ulicí 

Vydmuchod, včetně tohoto přechodu -> doporučení osadit jak křižovatku, tak přechod světelnou signalizací 

SSZ. 

2017 – mělo by proběhnout zpracování projektové dokumentace k tomuto řešení, dokumentace bude řešit 

i napojení na SSZ výjezd sanitek z blízké nemocnice. 

2018 - PD k osazení SSZ ještě není zpracována, zadání pravděpodobně květen 2018, součástí řešení má být i 

další přechod pro chodce u Tesca. 

2019 – Magistrát města Karviné zadal výběrové řízení na PD telematického řešení dopravy v úseku celé tř. 

17 listopadu. Součástí bude i osazení SSZ uvedeného přechodu pro chodce a také přechodu u Tesca. 

Realizace možná v roce 2021. 

2020- ŘSD již byla schválena PD na osazení přechodu SSZ a instalaci VDZ, v lednu 2020 již bylo vydáno územní 

rozhodnutí Mag. Města Karviné. Realizace pravděpodobně v letošním roce. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 



 Přechody pro chodce na silnici I/58 ve Frenštátě pod Radhoštěm – opatření se připravuje 

 
Přechody pro chodce na silnici I/58 ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Vývoj opatření: 

2017 – město Frenštát p. R. zadalo zpracování projektové dokumentace ke zvýšení bezpečnosti, která bude 

řešit ulici v úseku od žel. přejezdu až po křižovatku s ul. Martinská čtvrť. 

2017 – 2018 – město předpokládá zpracování PD. 

2018 – 2019 – město předpokládá realizaci, v závislosti na finančních prostředcích. 

2019 – Město má zadáno zpracování komplexního řešení úpravy silnice I/58 na ul. Rožnovská v úseku od 

železničního přejezdu po místu zúžení na dvojpruh ve směru na Rožnov p. R. V tomto úseku se nachází 4 

nevyhovující přechody pro chodce. Termín pro dokončení PD je nyní stanoven do 30.6.2019. 

2020 – Byla dokončena PD pro řešení celého úseku od OK až po křižovatku Martinská čtvrť. V současné době 

probíhá stavební řízení. Dříve jak v roce 2022 místo nebude realizováno. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Odsazené křižovatky na silnici I/57 v Krnově (ul. Albrechtická) – opatření se připravuje 

 
Odsazené křižovatky na silnici I/57 v Krnově (ul. Albrechtická) 

Vývoj opatření: 

2017 – město Krnov zadalo zpracování studie úprav křižovatek, následně by mělo dojít na jednání s ŘSD, 

Moravskoslezským krajem a Správou a údržbou silnic Moravskoslezského kraje o variantách úprav. 

2018 – byla zpracována studie a zaslána k  vyjádření dotčených orgánů. Výhledově po dokončení obchvatu 

Krnova, bude tato křižovatka součástí nového uspořádání silniční sítě. 

2019 – Bude provedena rekategorizaci silnice v návaznosti na dokončení stavby obchvatu, v jejím rámci dojde 

k provedení stavebních úprav. 

2020 – Probíhá výstavba obchvatu města Krnova v roce 2021 dojde ke zprovozněné, následně budou 

provedeny stavební úpravy, předpoklad únor 2021. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka silnic I/11 a II/479 u Havířova – opatření se připravuje 

 

Křižovatka silnic I/11 a II/479 u Havířova 

Vývoj opatření: 

2016 – řízení o zařazení silnice I/11 mezi Silnice pro motorová vozidla s rychlostí 110 km/hod přerušeno -> 

silnice má mnoho bodových závad, které se musí nejdříve vyřešit. 

2016 – zpracována bezpečnostní inspekce v tomto úseku. Proběhlo jednání i s městem Šenov, které vzneslo 

své požadavky. Bezpečnostní inspekce doporučila u této křižovatky uzavřít levá odbočení. 

2017 – předpokládá se řešení závad planoucích z bezpečnostní inspekce, zpracování projektové 

dokumentace k instalaci zábran proti zvěři. 

2018 – Z důvodu námitek dotčených osob bylo přerušeno řízení o zavedení režimu silnice pro motorová 

vozidla, byl proveden audit, který poukázal na chybějící bezpečnostní zařízení. Probíhá řízení ve věci změny 

křižovatky, zaslepení bude řešeno v rámci úprav dopravního značení a bezpečnostních zařízení. 

2019 - Probíhá řízení ve věci změny křižovatky, zaslepení bude řešeno v rámci úprav dopravního značení a 

bezpečnostních zařízení. 

2020 – Úprava křižovatky je již vysoutěžená a v letošním roce by mělo dojít úpravám. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 



 Železniční přejezd P7812 na silnici III/44346 u Otic – opatření se připravuje 

 

Železniční přejezd P7812 na silnici III/44346 u Otic 

Vývoj opatření: 

Čeká se na vybudování jižního obchvatu Opavy (součástí je i obchvat Otic) -> poté bude přejezd zrušen a 

přestavěn pouze pro pěší a cyklisty. 

SŽDC by bylo schopno přejezd zrušit a přestavět již v roce 2017, čeká se na součinnost s obchvatem. 

2016 -  zpracování projektové dokumentace DUR k realizaci jižního obchvatu Opavy. 

2017 – bylo vydáno územní rozhodnutí k jižnímu obchvatu Opavy. 

2019 – Byla zadána dokumentace DSP k jižnímu obchvatu Opavy. V návaznosti  dojde k rekategorizaci silniční 

sítě a zrušení železničního přejezdu a nahrazení přechodem, možnému vybudování žel. zastávky u 

průmyslové zóny. 

2020 – Již byla zpracována PD obchvatu Otic, v současné době probíhá územní řízení. V rámci projektu poté 

dojde ke zrušení železničního přejezdu, zůstane je přecházení pro chodce. Termín dokončení možná 2023. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Směrový oblouk na I/11 u Rýmařova – opatření se připravuje 

 

Směrový oblouk na I/11 u Rýmařova 

Vývoj opatření: 

2017 – Správcem komunikace bylo provedeno zdrsnění povrchu vozovky.  K umístění dopravního značení „ 

Doporučená rychlost“ nedošlo. 

2019 -  Probíhá řízení ve věci osazení směrového oblouku motosvodidly. 

2020 – Stále probíhá řízení o osazení motosvodidel. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka ul. Lidické se sil. I/46 v Opavě  – opatření se připravuje 

 
  Křižovatka ul. Lidické se sil. I/46 v Opavě 

Vývoj opatření: 

2017 – Na DK bylo navrženo provedení studie ke zjištění dopravních proudu, zda je nutné přímé propojení 

místních komunikací, nebo zda bude stačit jen pravé a levé odbočení z ulice Lidické. Případně  zda-li současně 

ve studii řešit i organizaci dopravy na celé ulici Lidické, tak aby bylo jasně stanoveno, kde je ukončeno 

parkování vozidel, aby řidič na křižovatce měl dostatečný rozhled a nebránily mu v rozhledu parkující vozidla. 

2017 – ŘSD provedla na silnici I/46 opravu VDZ 

2018 – Magistrát města Opavy se problémem zabývá, naráží však na nedostatek finančních prostředků. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek sil. I/11 u Bruntálského lesa  – opatření se připravuje 

 
  Úsek sil. I/11 u Bruntálského lesa 

Vývoj opatření: 

2019 -  ŘSD zde provedlo instalaci nového povrchu. V případě polní cesty bude jednat s vlastníkem o možné 

řešení napojení na komunikaci I/11. 

2020 – ŘSD provedlo vyrozumění vlastníka pozemku k provedení řádného odvodnění, vlastník pozemku 

zpracovává PD k připojení komunikace. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Křižovatka sil. I/56 a III/48412, Hodoňovice – opatření se připravuje 

 
  Křižovatka sil. I/56 a III/48412, Hodoňovice 

Vývoj opatření: 
2018 – ŘSD-  Fáze řešení projektové dokumentace na směrové rozdělení silnice I/56 a to v úsek od konce města Frýdek 

Místek až po odbočku na Čeladnou. Výstupem PD je navrhnout instalaci lanových svodidel v celém tomto tahu. 

2019 – V současné době probíhá proces schvalování instalace lanových svodidel  a úpravy VDZ, kdy je součástí i úprava 

této křižovatky. Realizace možní již v letošním roce.  

2020 – V současné době je podána žádost o stanovení lanových svodidel na KÚ, po stanovení bude provedena 

instalace, pravděpodobně ve dvou fázích. První instalace bude provedena již letos na podzim, druhý úsek bude 

realizován v roce 2021,dříve však bude provedena oprava povrchu vozovky.   

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Přechody na silnici I/11 v Havířově  – opatření se připravuje 

 
Přechody na silnici I/11 v Havířově 

Vývoj opatření: 

2019 – ŘSD zvažuje zadání BI v úseku komunikace I/11 od kruhového objezdu až po křižovatku u  obchodního 

centra Elán. Poté bude provedeno další opatření. 

2020 – Proběhla BI v úseku od OK po ulici Těšínskou. Zjištěné závady které spadají pod město Havířov byly 

předány magistrátu, závady které spadají pod ŘSD budou realizovány v letošním roce. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Směrový oblouk  na I/45 u N.Heřminov – opatření se připravuje 

 
Směrový oblouk  na I/45 u N.Heřminov 

Vývoj opatření: 

2020 – V oblouky byly vysekány náletové dřeviny pro lepší viditelnost průběhu oblouku. Bude provedena 

diagnostika vozovky a na základě výsledků bude provedeno opatření, pravděpodobně obnova povrchu. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na I/46 v Opavě – místo se zatím neřeší 

 
Křižovatka na I/46 v Opavě 

Vývoj opatření: 

 

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/11 v Bruntálu 
 
Přechod pro chodce na ulici Nádražní v Bruntále. Ulicí je veden souběh silnic I/11 a I/45. I/11 spojuje město 
Bruntál se Šumperkem, Opavou a Ostravou, silnice I/45 spojuje Bruntál s Krnovem a Olomoucí. Jedná se o 
průtahovou a páteřní komunikaci města. Přechod se nachází křižovatky se zalomenou předností a dvěmi 
odsazenými vedlejšími větvemi, které tvoří místní komunikace obsluhující centrum města a sídlištní celek.  
Komunikace je dvoupruhová směrově nedělena v místě přechodu je přídatný pruh pro pravé odbočení ve 
směru průběhu hlavní komunikace. Přechod má délku cca 13m , a nachází se v přirozené trase navazující na 
chodníky kolmé k silnici I/11 vedoucí do sídlištní celků po obou stranách komunikace I/11. Hlavní 
komunikace je v místě přechodu přímá, po cca 45m se lomí v rámci křižovatky. Mírné klesání ve směru 
příjezdu od Opavy, blízko údolnicového oblouku na mostě přes vodní tok. . Úhel křížení větví odsazených 
větví křižovatky činí cca 90°. Vedlejší větve jsou obousměrné, bez směrového omezení výjezdů. Vjezdy na 
vedlejší větve omezeny pro nákladní vozidla nad 3,5t. 
Přechod pro chodce slouží hlavně k propojení sídlištní celků a propojení chodníků vedoucích souběžně s 
vodním tokem. 
Samotný přechod pro chodce je označen zvýrazněným svislým značeným a standardním vodorovným 
značením. Přechod je kontrastně osvětlený, vybaven pouze bezbariérovými úpravami pro osoby s 
omezenou schopností pohybu, pro osoby  s omezenou schopností orientace chybí vodící linie přechodu pro 
chodce.   
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 10x; 1 osoba těžce zraněna a 6 osob lehce zraněno. 



 
Navržená opatření: 

• Obchvat Bruntálu 

• Úprava  uspořádání řadících pruhů 

• Vytvoření ostrůvku 

• Poptávkové SSZ  

Diskuze k tomuto místu: 

Mgr. Vladimír Procházka, vedoucí odboru ŽP, SH a zemědělství Městský úřad Bruntál – Tuto situaci s našimi 
radními samozřejmě diskutujeme. Jedna varianta byla, že by se tento rizikový přechod posunul směrem do 
horní části ulice k budově městského úřadu. Dále bych chtěl doplnit, jestli řešiteli je známo, že v prostoru 
kde se odbočuje na ulici Dukelskou, je plánována výstavba supermarketu Lidl, s přilehlým parkovištěm. Zde   
bude poměrně složitý vjezd i výjezd. Tato výstavba má návaznost i na výjezd z ulice Zahradní. 

Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií, Centrum 
dopravního výzkumu, v. v. i. - Přiznám se, že osobně situaci v Bruntále neznám. Dle výsledků sčítání dopravy 
z roku 2016, po této komunikaci projede dle ročního průměru intenzity denně 14000 vozidel. Jednou ze 
základních příčin nehod, je nedobrždění vozidel, což vzniká tím, že nám chybí odbočovací pruhy vlevo. Tímto 
bych navrhovala pokusit se využít prostory v blízkosti křižovatky (zelené plochy, chodníky) a určitě bych 
nechala jak průjezdní pruhy, tak pruhy pro odbočení vlevo kde by se mohl využít i ostrůvek, kdy by to zde 
mohlo i šířkově vejít. Nedoporučovala bych rušení odbočovacího pruhu vlevo. 

 

 
Přechod pro chodce na I/11 v Bruntálu – aktuální stav 



 
Přechod pro chodce na I/11 v Bruntálu – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 
Přechod pro chodce na I/11 v Bruntálu – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Úsek silnice I/11 u obce Zadky 

Úsek se směrovým obloukem na silnici I/11 v extravilánu. 
Silnice I/11 tvoří spojnici severní spojnici Olomouckého a MS kraje, měst Ostrava (D1,D56,I/58,I/59), Opavy 
(I/46,I/57) s městy Bruntál (I/45) a dále Šumperk (I/44). Páteřní komunikace západní části 
Moravskoslezského kraje. Úsek se nachází mezi Opavou a Bruntálem nedaleko Opavy u obce Zadky.  
Jedná se o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici v extravilánu se směrovým obloukem s mezní rychlostí 
70 km/h (dle ČSN 736101 vn 50km/h), kterému předchází z obou směrů směrově přímý úsek (dl. Cca 0,8 a 
1,2km) . Současně se v místě směrového oblouku nachází výškový vrcholový oblouk, v přímých úsecích 
komunikace kopíruje rovinatý terén.  
Komunikace je dvoupruhová s asfaltovým povrchem, s minimálními zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení 
je tvořeno vodicími čarami 0,25m a plnou dělicí čarou (0,125) v samotném oblouku, v přímých úsecích 



přerušovaná, směrovými sloupky a dopravními knoflíky.  Rychlost není v úseku omezena místní úpravou.  Na 
úsek je upozorněno zvýrazněným výstražným značením A1a,b a je zakázáno předjíždění.  
Okolí komunikace tvoří otevřená krajina, podél komunikace ojedinělé stromy za horní hranou příkopů. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 24x; 3 osoby usmrceny, 2 osoby těžce zraněny a 9 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Úprava trasy 

• Instalace Z3 (výška)   

• IP5 k A1a,b 

• Úprava VDZ na V3 

Diskuze k tomuto místu: 

Jiří Tesař, Česká společnost pro osvětlování – V tomto prostoru ale nejenom zde, je špatná orientace 
v nočních hodinách, což dokazuje i dopravní nehodovost na tomto rizikovém místě. Vodící sloupky jsou 
umístěny po 50 m a měly by být zahuštěné v tomto oblouku. Mělo by zde být i umístěno dopravní značení 
Z3, ale všeobecně by se zde mělo vytrasovat a střední dělící čáru osadit reflexními knoflíky, aby řidič v nočních 
hodinách neměl sníženou orientaci a měl možnost se v tomto prostoru dobře orientovat. Nikdo si z nás 
neuvědomuje, že vlastně orientaci řidiče nám určuje směrový sloupek, který nám to trasuje ale zejména ten 
levý bílý ve směru jízdy, ne ten pravý. Když ten levý bude dokonale vytrasován, dopravní nehody již zmizí 
z tohoto rizikového místa. 

 

  
Úsek silnice I/11 u obce Zadky – aktuální stav 

 



   
Úsek silnice I/11 u obce Zadky  – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

   
Úsek silnice I/11 u obce Zadky  – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

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

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. 



 


