
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Plzeňský kraj, 2020 

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

uskutečnil 17. 6. 2020 v Plzni. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí 

na 55 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné hejtman Plzeňského kraje Bc. 

Josef Bernard a náměstek primátora města Plzně Mgr. Michal Vozobule. 

 

 

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. Mgr. Patrik Topič (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2019, nejzávažnější 

dopravní nehody a priority PČR). 

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 Plzeňského kraje se již v minulosti opatření podařilo realizovat: 

Opatření k tomuto místu 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 II/230 u Chodové Plané 

✓ Silnice II/605 u obce Mýto  

✓ Podjezd na silnici I/27 v Klatovech 

✓ Nájezd na silnici II/605 u Rokycan 

✓ Úsek silnice II/605 u Rozvadova 

✓ Úsek silnice II/605 u Ejpovic 

✓ Křižovatka silnic I/22 a III/0222a u Koutu 

✓ Směrové oblouky na I/21 u Plané 

✓ Směrový oblouk - exit 73 Černice  

✓ Silnice I/26 v obci Sulkov 

 

 Křižovatka silnic II/191 a II/171 u obce Janovice nad Úhlavou – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic II/191 a II/171 u obce Janovice nad Úhlavou 

Vývoj opatření: 

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


2016 - provedena úprava prostoru křižovatky zúžením pomocí CITY bloků a provedení nového 

VDZ. 

2016 – SÚS Plzeňského kraje zadala zpracování projektové dokumentace na stykovou 

křižovatku a na zřízení odbočovacího pruhu do průmyslového areálu, byla podána žádost o 

územní řízení. 

2017 – zpracovává se projektová dokumentace DSP a probíhá příprava podkladů pro podání 

žádosti o vydání stavebního povolení na: 

 - úpravu křižovatky -> opět styková křiž (zvažovala si i okružní křižovatky -> je zde 

problém s pozemky). 

 - vybudování odbočovacího pruhu nebo rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidla 

odbočujícího vlevo do průmyslového areálu. 

 - rekonstrukce mostu ev. č. 191-018 a mostu přes žel. trať ev. č. 191-019. 

 - opravu povrchu vozovky II/191 v úseku Janovice – Nýrsko včetně nového VDZ. 

2018 – příprava stavebního povolení. 

2019 – do konce měsíce června bude požádáno o stavební povolení, možná realizace 2020. 

2020 – V příštím roce 2021 by již měla být zahájena stavba okružní křižovatky a úprava celého 

prostoru. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka silnice I/26 a MK u hraničního přechodu Folmava – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnice I/26 a MK u hraničního přechodu Folmava 

Vývoj opatření: 

2016 – ŘSD zadalo zpracování studie -> předpokládaný termín dokončení studie je 09/2017 -> 

poté bude navržen další postup řešení. 

2018 – ze zpracované studie vyšlo řešení přebudování na OK s prostorem pro přecházení 

chodců. ŘSD má problémy se získání pozemků pod OK. Starosta Folmavy nabídl jednání s 

vlastníky dotčených pozemků. 

2019 – Obec Folmava je blízko k dohodě s vlastníky pozemků. Pokud nebude uzavřena dohoda 

ŘSD nebude zadávat další stupeň PD. 

2020 – Obec Folmava stále nemá dohodu s vlastníky pozemků. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka silnic I/20 a III/18047, obec Losiná – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic I/20 a III/18047, obec Losiná 

Vývoj opatření: 

Tato křižovatka bude vybudována s předstihem jako část obchvatu obce Losiná. 

2016 - ŘSD zadalo zpracování projektové dokumentace na okružní křižovatku. 

2016 - zpracovávala se projektová dokumentace DSP ve fázi realizace. 

2017 – dokončení projektové dokumentace DSP, podáni žádosti o vydání stavebního povolení. 

2018 – zpracování PD na OK a vydání stavebního povolení napadlo sdružení RADYNĚ 

2019 – V dubnu bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se dokumentace pro stavební 

povolení. 

2020 – V říjnu letošního roku bude dokončená PDPS realizace stavby proběhne v roce 2021. 

Stavba bude koordinována s opravou silnice III. tř. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka silnic I/20 a III/11747 u obce Klášter – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic I/20 a III/11747 u obce Klášter 

Vývoj opatření: 

2016 – ŘSD nechalo zpracovat bezpečnostní inspekci křižovatky. 

2017 – probíhá zpracování projektové dokumentace DUR, dokončení 2017 -> bude zde nová 

styková křižovatka s odbočovacím pruhem vlevo, na hlavní komunikaci dojde ke zvětšení 

poloměru oblouku před křižovatkou. 

2018 – došlo k úpravě VDZ a SDZ, byla dosypaná krajnice vozovky. Zpracovává se PD DUR, 

problémy s výkupem pozemků. Realizace stavby 2020 ?? 

2019 – stále jsou problémy s výkupem pozemků, dojde k realizaci úspornější varianty. Možná 

realizace 2021. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Železniční přejezd P687 na silnici I/26 u Babylonu – opatření se připravuje 

  
Železniční přejezd P687 na silnici I/26 u Babylonu 

Vývoj opatření: 

2016 – SŽDC potvrdilo, že zde řeší doplnění závor -> požadavek v plánu v první polovině roku 

2016 -> SŽDC mělo přistoupit k zadání zpracování prvního stupně projektové dokumentace -> 

další informace nejsou známy. 

2017 – pokud bude investice SŽDC schválena, měla by se letos dokončit projektová 

dokumentace a uskutečnit i realizace závor. 

2017 – ŘSD zpracovává projektovou dokumentaci DSP k obchvatu Babylonu -> dokončení ve 

2017. 

2018 – SŽDC připravuje projekt instalace závor v roce 2021 předpoklad realizace obchvatu 

Babylonu. 

2020-  K projektu instalace závor se již vyjadřují dotčené orgány, možná realizace?? 

2021 – předpoklad realizace obchvatu Babylonu. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 



 Směrový oblouk na silnici I/26 u Meclova-Březí – opatření se připravuje 

  
Směrový oblouk na silnici I/26 u Meclova-Březí 

Vývoj opatření: 

2018 – aplikován dvouvrstvý mikrokoberec, provedena obnova VDZ a SDZ „doporučená 

rychlost“ 

2019 – probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemku, již v letošním roce bude zadána PD 

DUR. Možná realizace v roce 2021. 

2020 – V prosinci letošního bude dokončena DUR, stavba by mohla být zahájena v roce 2023. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/27 u města Plasy – opatření se připravuje 

  
Úsek silnice I/27 u města Plasy 

Vývoj opatření: 

2018 - V současné době dokončujeme přípravu přeložky této komunikace, takže by se zde 

žádné úpravy nemusely odehrávat.  

2019 - Přeložka komunikace by se měla zahájit kolem roku 2024, již zde probíhají poslední 

projednání.   

2020 – V minulém roce bylo provedeno zdrsnění povrchu vozovky. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka I/20 a III/183 u obce Losiná – opatření se připravuje 

  
Křižovatka I/20 a III/183 u obce Losiná 

Vývoj opatření: 

2019 – Došlo k zahuštění směrových sloupků a probíhá jednání o úpravě velkoplošného SDZ  a 

jeho přemístění. 

2020 – ŘSD provedla úpravy VDZ a SDZ, dojde k úpravě následující křižovatky se silnicí I/19 a 

tímto úpravy zasáhnou i do této křižovatky čímž bude provedena úprava omezeného rozhledu 

této křižovatky. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na I/19 u Štáhlav – opatření se připravuje 

  
Křižovatka na I/19 u Štáhlav 

Vývoj opatření: 

2020 – ŘSD již ta tento úsek zpracovalo záměr projektu který je již schválen, v současné době 

probíhá předběžný geotechnický průzkum, který bude dokončen v srpnu letošního roku.   

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Směrový oblouk na II/200 u Čečkovic – opatření se připravuje 

  
Směrový oblouk na II/200 u Čečkovic 

Vývoj opatření: 

2020 – Zpracovává se PD celého úseku z Boru až na dálniční přivaděč. Provede se rekonstrukce 

vozovky včetně osazení bezpečnostní prvků.   

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 I/20 u obce Nezbavětice 

Úsek se směrovým obloukem na silnici I/20 v extravilánu. 
Silnice I/20 tvoří spojnici Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje s návazností na 
dálnice D3,D4,D5,D6 . Příčná spojnice tahů na Prahu (D3,D4,D5,D6) a měst K.Vary, Plzeň, Písek 
a Č.Budějovice.V celé délce součást evropské trasy E49  (Magdeburk – Vídeň) tvořící propojení 
hlavních tras (E48,E50,E53,E55). Úsek se nachází mezi Plzní a Nepomukem nedaleko obce 
Nezbavětice.  
V místě oblouku se jedná se o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici v extravilánu se 
směrovým obloukem s mezní rychlostí 70 km/h (dle ČSN 736101 vn 60km/h). Od Plzně mírně 
komunikace klesá (3%), předchází mu poměrně přímé úseky (dl. cca 300 a 800m). V blízkosti 
směrového oblouku se nachází i výškový. 
Komunikace má asfaltový povrch, s minimálními zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení je 
tvořeno vodicími čarami 0,25m a plnou dělicí čarou (0,125) a směrovými sloupky v dlouhých 
rozestupech. Vodící tabule Z3 na vnější straně oblouku z obou směrů. Rychlost není v úseku 
omezena místní úpravou.  Na úsek je upozorněno výstražným značením A1a,b.  
Komunikace kopíruje terén, v místě oblouku v malém zářezu. Okolí komunikace v místě 
oblouku tvoří les, jinak rozhraní nebo otevřená krajina 



Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 26, 3 osoby těžce zraněna a 19 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Stavba přeložky 

• BPU + přidání Z3 

• IP5 

Diskuze k tomuto místu: 

Ing. Jaroslav Mecl, konzultant BESIP, Dopravně inženýrské poradenství – Podstatné je v tomto 
případě, že dopravní značení se nachází až za obloukem. V tomto případě to je nejmenší 
potřeba, musí být zřejmé kde je vrcholový oblouk. To co je na místě je ztracené, jezdím zde 
jednou týdně a lokalitu dobře znám. 

Ing. Zora Šachlová – K tomuto místu bych chtěla uvést dvě připomínky. Na místě je vrcholový 
oblouk, kdy na těchto místech bývá často větrno. S tímto vznikají problémy v tom, že 
související úseky jsou již suché ale v místě kde je na obou stranách zeleň je to ještě navlhlé a 
také v případě větru i zcela nečekaně namrzlé. Vozidlo musí využívat své schopnosti na průjezd 
obloukem, pokud jsou však změněny povětrnostní podmínky, čímž může docházet k 
dopravním nehodám. V prezentaci bylo uvedeno, že v poslední době je nehod na místě více, 
tímto bych se přikláněla k změření kluzkosti vozovky a v druhém případě zmenšila šíře zeleně 
v blízkosti vozovky, čímž by vozovka mohla rychleji osychat.  

Michal Syřínek, vedoucí provozního úseku, ŘSD ČR, Správa Plzeň – V tomto konkrétním 
případu to vnímám, že se zde může bez problému jezdit 90 km/h. Někteří řidiči však neumí 
jezdit autem a nejsou chopni být pozorní za volantem. Na místě provedeme opatření, čímž 
vystaršíme ostatní řidiče a omezíme je.  

 

 
Úsek silnice I/20 u obce Nezbavětice – aktuální stav 



 
Úsek silnice I/20 u obce Nezbavětice  – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Přechod pro chodce na I/22 v Klatovech 

Přechod pro chodce na ulici Domažlické v Klatovech. Ulicí je vedena silnice I/22.  I/22 spojuje 
města Domažlice (I/26), Klatovy (I/27), Strakonice (I/4) a Vodňany (I/20) s pokračováním po 
I/20 do Českých Budějovic. Přechod je umístěn na výjezdu z Klatov na Domažlice. Jedná se o 
průtahovou a páteřní komunikaci města. Přechod se nachází průsečné křižovatky s místními 
komunikacemi obsluhující rozlehlé rezidenční celky.  
Komunikace je čtyř pruhová směrově nedělena, v místě křižovatky je upraveno uspořádání 
jízdních pruhů za pomocí vloženého dělicího ostrůvku. 
Přechod je rozdělen ostrůvkem mezi jízdními směry, ve směru výjezdu z města jsou dva 
průběžné jízdní pruhy s možností odbočení do obou křižujících větví. Navazuje na přirozené 
trasy navazující na chodníky místních komunikací.  Hlavní komunikace je v místě přechodu 
směrově přímá, stoupá ve směru výjezdu z centra (7%, celková délka stoupání cca 500m), 
přechod je umístěn ve spodní třetině. Úhel křížení větví křižovatky činí cca 77° a 90°. Vedlejší 
větve jsou obousměrné, bez směrového omezení výjezdů. Přechod pro chodce slouží hlavně k 
propojení sídlištní celků. 
Samotný přechod pro chodce je označen standardním svislým značeným a standardním 
vodorovným značením. Přechod není kontrastně osvětlený, vybaven bezbariérovými 
úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu a s omezenou schopností orientace. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 8x; 8 osob lehce zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Úprava  uspořádání řadících pruhů 

• Křižovatkové SSZ 

 

 

 



Diskuze k tomuto místu: 

Policie ČR DI Klatovy – Zde bych uvedl, že v předminulém roce byla na toto rizikové místo 
zpracována inspekce auditory ze společnosti EDIT a byla zpracována projektová dokumentace, 
která zahrnovala i světelnou signalizaci.  

Ing. Zora Šachlová – Ráda bych se zeptala, jak uvádí kolega z policie, když to bude stažené 
v přímém směru do jednoho jízdního pruhu a odbočující pruh bude oddělený, proč tam bude 
tedy světelné signalizační zařízení. Z mého pohledu umístění SSZ není až tak nezbytné.  

Policie ČR DI Klatovy – SSZ zde bude umístěno z kapacitních důvodu, jelikož intenzita vozidel 
v této lokalitě je velká. 

Ing. Jaroslav Mecl, konzultant BESIP, Dopravně inženýrské poradenství – Zde je zarážející jedna 
věc, v tomto případě které auditor navrhnul , znamená vytvoření dalšího kolizního místa o 150 
metrů níže před touto křižovatkou. V okolí komunikace se nacházejí i výjezdy a vjezdy 
k okolním domům a firmám, čímž je tato úprava dost omezí. Celkový provoz vozidel v místě se 
zpomalí, dojde k nárůstu výfukových zplodin a také větší hlučnosti projíždějících vozidel. 
Přechod pro chodce v současné době norma zakazuje, nevím však proč. Když řidič s vozidlem  
před přechodem v jednom pruhu zastaví, druhý pruh přitom projíždí. Ideálním řešením je 
zrušení současného přechodu pro chodce a nechat zde přecházení pro chodce tak, aby si 
uvědomili intenzitu provozu jaký je na místě a věnovali tomu zvýšenou pozornost, což se 
osvědčilo již na mnoha místech. Ponechat stávající uspořádání jízdních pruhů omezit exhalace. 
Nikdo to této chvíle neuvedl, jaká je zde intenzita provozu chodů a máme zde jednu nehodu 
chodce za rok, jak vyplynulo ze statistik od roku 2015. 

Michal Syřínek, vedoucí provozního úseku, ŘSD ČR, Správa Plzeň -  Já bych si dovolil upřesnit 
informaci k projektu o kterém zde již bylo řečeno. Projektovou dokumentaci na místě 
zpracováváme společně s městem Klatovy. Takže pokud zde bude na místě navržená a 
realizovaná světelná signalizace, bude provozovatelem i investorem město Klatovy. Určitě na 
každou věc jsou různé názory, z tohoto důvodu to nechci nějak komentovat. Taky nejsem 
přítelem přechodů pro chodce, kde občas někdo přejde a vynucuje si nějakou přednost. Ve 
statistice dopravních nehod byly lehké ti těžké zranění, kdy chodec přecházel, jedno vozidlo 
zastavilo před přechodem, ale bohužel další řidič se nevěnoval řízení do stojícího vozidla 
narazil do zadní části a odhodil ho na přecházejícího chodce. Na jedné straně komunikace je 
sídliště a děti zde přecházejí do školy ve druhé části, tímto je zde provoz nárazový v době 
začátku a ukončení školní docházky. Bohužel z důvodu série nepozornosti některých řidičů 
budou ostatní řidiči trpět, jelikož se budou muset řadit do jednoho jízdního pruhu. Možný 
termín realizace by mohl být již v roce 2021 ale bohužel v této lokalitě se provádí výměna 
inženýrských sítí, tímto se realizace posune až na rok 2022. 



 
Přechod pro chodce na I/22 v Klatovech – aktuální stav 

 

  
Přechod pro chodce na I/22 v Klatovech – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Úsek silnice II/145 u obce Nové Městečko 

Úsek s několika směrovými oblouky za sebou na silnici II/145 v extravilánu. 
Silnice II/145 tvoří spojnici měst Českých Budějovic s Prachatickem, Vimperkem, Kašperskými 
Horami a Sušice. 
V místě oblouku se jedná se o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici v extravilánu se 
směrovými oblouky stejného smyslu a různých poloměrů s mezní rychlostí 45-70 km/h (dle 
ČSN 736101 vn 30km/h). Komunikace v úseku kopíruje vodní tok v úzkém údolí . 



Komunikace má asfaltový povrch, s minimálními zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení je 
tvořeno vodicími čarami 0,25m a dělicí čarou V1a (0,125), vodící tabule a sporadické směrové 
sloupky.  Rychlost není v úseku omezena místní úpravou.  Na úsek je upozorněno zvýrazněným 
výstražným značením A1a,b a A8  
Okolí komunikace tvoří les. Na vnitřní straně oblouku se nachází svah kopce se skalisky. Po 
vnější straně oblouku jsou osazena svodidla. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 7x; 6 osob lehce zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Motosvodidlo a Z11 

 

Diskuze k tomuto místu: 

Ing. Jaroslav Mecl, konzultant BESIP, Dopravně inženýrské poradenství – Zde bych 
doporučovat změřit drsnost vozovky z důvodu nacházející se v blízkosti vodoteče, kdy se zde 
může vyskytovat větší vlhkost a tímto nebezpečí smyku za mokra.  

Ing. Zora Šachlová – Určitě bych ještě doporučovala zlepší rozhledu v tomto oblouku, norma 
výstavby nám říká něco o rozhledových trojúhelnících a myslím si, že zde by nebyl takový 
problém ubrat svahu, čímž by byl lepší rozhled do oblouku. 

Radek Šíma, provozně výrobní ředitel, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje – Jelikož jsme 
správce této komunikace II tř. bych chtěl říci, že tento úsek byl v minulém roce rekonstruován 
a také zde končí udržitelnost projektu. V příštím roce zde plánujeme osazení motosvodidla 
proti podjetí. V případě rozhledových poměrů to bohužel není reálné, jelikož máme zde 
problémy s pozemky, takže výkupy nebo odtěžení části zeminy bude velmi problematické. 

 

 
Úsek silnice II/145 u obce Nové Městečko  – aktuální stav 



 

  
Úsek silnice II/145 u obce Nové Městečko  – 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. 

 

 


