
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Královéhradecký kraj, 2020 

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

uskutečnil 23. 9. 2020 v Hradci Králové v Hotelu Tereziánský dvůr. Opět i v letošním roce byl o 

konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 40 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo 

jiné hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.a primátor města Hradec 

Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.. 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

Policie ČR - kpt. Ing. Lukáš Pultar (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2019, nejzávažnější 

dopravní nehody a priority PČR). 

Česká společnost pro osvětlování – Jiří Tesař (Noční bezpečnostní inspekce pozemních 

komunikací – metodika provádění.). 

CROSS Zlín, a.s. – Ing. Karel Hostaša (Moderní systémy řízení dopravy a silniční telematiky a 

jejich vliv na bezpečnost provozu). 

Univerzita Palackého v Olomouci - doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (Systémový přístup k řízení 

silniční dopravní bezpečnosti). 

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 tohoto místa z Královéhradeckého 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 I/35 

✓ Přechody pro chodce na obchvatu Hořic, silnice I/35 

✓ Úsek silnice I/14, Mladé Buky 

✓ Železniční přejezd na silnici II/319 u Rokytnice v Orlic. Horách 

✓ Křižovatka silnic I/11 a II/323 u Roudnice 

✓ Úsek silnice I/37 mezi Jaroměří a Hořenicemi 

✓ Úsek silnice I/11 u města Vamberk 

✓ Křižovatka na silnici I/16 v Trutnově 

✓ Křižovatka II/321 a III/3211 u Třebešova 

 Křižovatka silnic I/11 a II/298, Třebechovice pod Orebem – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic I/11 a II/298, Třebechovice pod Orebem 

Vývoj opatření: 

2016 – ŘSD nechalo zpracovat projektovou dokumentaci DUR na průsečnou křižovatku s 

odbočovacími pruhy ze silnice I/11 -> město Třebechovice pod Orebem vzneslo požadavek na 

zřízení připojovacího pruhu ze silnice II/298 (nakonec bylo dohodnuto, že nebude realizován).  

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


Řešila se i okružní křižovatka, ale z posouzení vyplynulo, že by zde nebyla vhodná. 

2016 - město Třebechovice pod Orebem zároveň řešilo pohyb pěších a cyklistů – zpracovávala 

se projektová dokumentace DUR k podchodu pro pěší a cyklisty – bylo vydáno územní 

rozhodnutí.  

2017 – předpoklad dokončení a koordinace projektových dokumentací DSP křižovatky a 

podchodu. 

2018 – město Třebechovice p. O čeká na schválení dotace k realizaci podchodu. 

2019 – schválení prostředků ze SFDI na realizaci stavby v květnu, pravděpodobná realizace v 

roce 2020. 

2020 – Již byl vybrán zhotovitel stavby podchodu pro chodce, ještě se čeká na schválení 

finančních prostředků ze SFDI. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Úsek silnice I/31 v Hradci Králové u Fakultní nemocnice – opatření se připravuje 

  
Úsek silnice I/31 v Hradci Králové u Fakultní nemocnice 

Vývoj opatření: 

Policie ČR zde požaduje hlavně úpravu dopravního značení. Řidiči by zde měli být dříve 

informováni o řazení do jízdních pruhů. 

O přestavbě této křižovatky ŘSD neuvažuje (nemožnost objízdných tras, finanční náročnost 

stavební úpravy oproti plánovanému zprovoznění dálnice D35, která přinese zklidnění dopravy 

v tomto úseku) -> po vybudování „Silnice I/37 - Jižní spojky“ se komunikace I/31 v Hradci 

Králové stane místní komunikací a bude převedena městu Hradec Králové. „Jižní spojka” zatím 

jen ve studii -> termín realizace nestanoven. 



2016 – v úseku provedena obnova živičného krytu, ŘSD zvažovalo předsazený portál 

s dopravním značením -> je zde ale problém s vlastníky pozemků. 

2017 – ŘSD přislíbilo nový nástřik VDZ směrovacích nápisů na komunikaci „Tranzit” a 

„Centrum”. 

2018 – ŘSD bude provádět obnovu živičného krytu mostu a poté bude proveden nástřik VDZ 

na komunikaci. Termín opravy rok 2018 - 2019. 

2019 – ŘSD bude provádět obnovu živičného krytu až v letošním roce. Poté bude proveden 

nástřik VDZ. 

2020 – V prostoru křížení komunikací jsou navrženy nové úpravy dopravního značení. Bude 

provedeno zvýraznění přednosti v jízdě, bude provedena úprava VDZ. Město HK připravuje 

úpravu a modernizaci SSZ. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Úsek silnice I/16 u obce Pilníkov – opatření se připravuje 

  
Úsek silnice I/16 u obce Pilníkov 

Vývoj opatření: 

2016 – ŘSD na silnici I/16 nechalo zpracovat bezpečnostní inspekci (od hranic s Libereckým 

krajem až k hraničnímu přechodu Královec) -> z bezpečnostní inspekce vzešla rizika k řešení. 

2016 - ve směru od Liberce k městu Trutnov ŘSD zpracovalo projektovou dokumentaci k 

umístění svodidel a dalších bezpečnostních prvků -> vybral se zhotovitel stavby -> nakoupila 

se svodidla.  

2017 – stále probíhá postupné kácení stromů, které brání umístění svodidel -> řeší se 

připomínky -> kácení napadlo občanské sdružení tvořené jedním člověkem. 



2018 – předpoklad realizace stavby v části  Liberec - Trutnov. 

2019 – proběhla instalace svodidel, stále jsou problémy s kácením stromů. 

2020 – je stále problém s kácením stromů -> kácení neustále napadá občanské sdružení 

tvořené jedním člověkem. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Úsek sinice I/35 u Ostroměře – opatření se připravuje 

  
Úsek sinice I/35 u Ostroměře 

Vývoj opatření: 

2016 - ŘSD připravovalo rekonstrukci průtahu Ostroměří -> zatím nerealizováno -> připomínky 

vlastníků pozemků -> probíhá odvolací řízení -> realizace možná 2018. 

2018 – rekonstrukce průtahu byla rozdělena na dvě části, byla uzavřená smlouva s 

dodavatelem, první část bude realizována již v roce 2018 a druhá část v roce 2019. na zbylé 

části úseku bude provedena oprava povrchu vozovky. 

2019 – Probíhá druhá etapa rekonstrukce komunikace, proběhla i rekonstrukce železničního 

přejezdu. Termín dokončení rekonstrukce komunikace 2019-2020. 

2020 – Rekonstrukce komunikace a železničního přejezdu je již dokončená a stavba je před 

kolaudací. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 



 Křižovatka na ul. Zborovské v Hradci Králové – opatření se připravuje 

  
Křižovatka na ul. Zborovské v Hradci Králové 

Vývoj opatření: 

2018 - Zde se připravuje SSZ z důvodu objízdné trasy při rekonstrukci OK Brněnská. Takže tato 

situace nám ukáže, co nám přinese umístění SSZ a na základě toho se můžeme rozhodnout, 

jestli zde SSZ instalovat na trvalo. Samozřejmě se zde počítá s kompletní rekonstrukcí této 

křižovatky. Bohužel u sousední křižovatky Mileta a této sousední křižovatky zatím není žádné 

řešení. 

2019 – Město HK již zadalo projektovou dokumentaci na umístění SSZ. Pravděpodobná 

realizace 2020. 

2020 – Město HK již požádalo o vytvoření el. připojení k umístění SSZ. Pravděpodobná 

realizace 2020. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 



 Přechod pro chodce přes silnici I/16 v Trutnově – opatření se připravuje 

 
Přechod pro chodce přes silnici I/16 v Trutnově 

Vývoj opatření: 

2016 – město Trutnov tento přechod zatím neřešilo, řešilo jiný přechod ve směru na Polsko u 

čerpací stanice. 

2018 – ŘSD připravuje dokumentaci k opravě vozovky v tomto úseku, zda-li dojde i k vytvoření 

ostrůvku u přechodu pro chodce záleží na požadavku města Trutnov. 

2020 – probíhá výstavba v rámci které dojede ke zrušení přechodu pro chodce. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/16 u Vidochova  – opatření se připravuje 

 
Úsek silnice I/16 u Vidochova 

Vývoj opatření: 

2020 – V měsíci červnu by vydána místní úprava provozu ke zvýšení bezpečnosti kdy budou 

provedeny změny SDZ a VDZ. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Směrový oblouk na I/14 u Slavíkova  – opatření se připravuje 

 
Směrový oblouk na I/14 u Slavíkova 

Vývoj opatření: 

2020 – Bylo provedeno doplnění SDZ Z3 do oblouku, obnoveno VDZ V1a plná čára. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na I/32 u Jičína  – neřeší se 

 
Křižovatka na I/32 u Jičína 

Vývoj opatření: 

2020 – Beze změn 

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/295 v Labské soutěsce 

Úsek se směrovým obloukem malého poloměru na silnici II/295 v extravilánu. 
Silnice II/295 tvoří spojnici Špindlerova Mlýna s Vrchlabím (I/14) a pokračuje do Rovnáčova 
(II/293) s návazností na I/16 v Horce u Staré Paky.  Úsek se nachází mezi Vrchlabím a 
Špindlerovým Mlýnem u části města Přední Labské, a silnice zde tvoří jedinou příjezdovou 
komunikaci do města a horského střediska Špindlerův mlýn. 
V místě oblouku se jedná se o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici v extravilánu se 
směrovým obloukem s mezní rychlostí 45 km/h (dle ČSN 736101 vn 30km/h). Komunikace 
kopíruje vodní tok na dně úzkého údolí, od Špindl. Mlýna mírně komunikace klesá (1,5%), 
předchází mu poměrně přímé úseky (dl. cca 300 a 600m). Komunikace má asfaltový povrch, s 
širší zpevněnou krajnicí na vnější straně oblouku . Směrové vedení je tvořeno vodicími čarami 
0,25m a plnou dělicí čarou (0,125). Rychlost není v úseku omezena místní úpravou, na povahu 
místa je upozorněno výstražným značením A1,A24 a doporučenou rychlostí.  
Komunikace prochází na dně úzkého strmého údolí  se zalesněnými svahy v blízkosti vodního 
toku. Těleso komunikace na vazuje na opěrnou zeď nad vodním tokem a zárubní ve svahu. 
 



Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 15x; 1 osoba těžce zraněna a 12 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Doplnění Z3 

• Ověření PVV -> opatření 

Diskuze k tomuto místu: 

Ing. Zora Šachlová: Já jezdím pravidelně na více takových konferencí. Když jsem dnes jsem jela, 
přemýšlela jsem, co mají ty oblouky společného, protože tak 60 až 70% prezentovaných 
nehodových míst jsou směrové oblouky o malém poloměru a řekla bych, že ze své paměti mají 
společné to zásadní. Dvě společné vlastnosti a to, že je špatně viditelný průběh oblouku a to, 
že mají malý nebo opačný příčný sklon. Když se dívám na tuto fotografii z místa, tak jsem si 
uvědomila ještě jednu věc, tato fotografie nebyla focená z výšky rozhledu řidiče. Takže když 
se na místě instalují SDZ Z3 budou zase vidět je první tři značky V případě umístění SDZ Z3 je 
nezbytné je umístit tak, aby byly všechny viditelné z pohledu řidiče. 

Z pléna – Toto místo se nazývá „Studené koleno“ protože se zde na krátkém úseku mění klima. 
V krátké úseku se několikrát může změnit situace na povrchu vozovky. V tomto by hodně 
pomohlo prosvětlení tohoto místa tak, aby se tak často nestřídala suchá a mokrá vozovka, 
v zimě zmrzlý a rozbředlý sníh což je právě nejčastější příčina dopravních nehod. 

Jiří Tesař, Česká společnost pro osvětlování – Na místě pravděpodobně nelze odstranit 
svodidla ale je možné zabezpečit viditelnost oblouků. 

 

Úsek silnice II/295 v Labské soutěsce – aktuální stav 



 
Úsek silnice II/295 v Labské soutěsce – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Křižovatka na I/14 u Trutnova 

Styková křižovatka na silnici I/14 se silnicí III. třídy ve extravilánu na okraji města Trutnova.  
Silnice I/14 tvoří spojnici měst Liberce (I/13,I/35), Tanvaldu (I/10), Vrchlabí, Trutnova 
(I/16,I/37), Náchodu (I/33) , Rychnova n.K (I/11), Ústí n.O, Č. Třebové až téměř ke 
Svitavám(I/35,I/43). Páteřní komunikace podél Krkonoš a Orlických hor. Protíná evropské trasy 
E65, E67, E442. Křižovatka leží u Trutnova na výjezdu na Mladé Buky. Křižující komunikace 
III/01415 spojuje obec Vlčice (III/01412) se silnicí I/14 a městem Trutnov. V blízkosti křižovatky 
se nachází křižovatka s napojením místní komunikace z Trutnova.  
Hlavní komunikaci tvoří silnice I/14, průběh hlavní komunikace je ve směrovém oblouku o 
poloměru odpovídající maximální dovolené rychlosti 90 km/h. Pro levé odbočení z hl. 
komunikace slouží levý odbočovací. Úhel křížení činí 84°. Klesání hlavní komunikace je 3,5% 
od Mladých Buků. Směrové vedení vodicí a dělicí čáry, směrové sloupky. Předjíždění zakázáno. 
Komunikace prochází zářezem a přemostěním u křižovatky.  U přemostění je komunikace 
lemována svodidly. Svahy zářezu jsou zalesněny. 
Přednost je určena svislým značením P4. Vedlejší větev mírně klesá k hl. komunikaci a je v 
mírném oblouku. Sousední křižovatka je vzdálena cca 50m a tato větev tam vstupuje jako 
hlavní.  Křižovatka bez osvětlení, bez komunikací pro pěší. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 9x; 3 osoby těžce zraněny a 4 osoby lehce 
zraněny. 
 
Navržená opatření: 

• Krátký odbočovací pruh 

• Balisety do stínů 

• VDZ na vedlejší 

 

 



Diskuze k tomuto místu: 

Jiří Tesař, Česká společnost pro osvětlování – Tímto úsekem jezdím poměrně často i v noci, 

myslím si, že největším problémem je nedisciplinovanost řidičů. I když v obou směrech je 

daná rychlost 80 km/h, běžné že zde dochází k předjíždění vozidel. To je i důvod, když se 

podíváme do nehodového protokolu zjistíme, že vše bylo zapříčiněno rychlou jízdou. Je to 

problematické, protože oba úseky před tímto obloukem jsou rovné a dlouhé. Asi by bylo 

nejlepší řešení v nějaké časovém úseku pravidelně provádět měření rychlosti. 

 

Ing. Zora Šachlová – S tímto názorem souhlasím, a ještě bych se přikláněla k balisetám, 

protože v přehledu vzniklých nehod bylo několik nehod při odbočování vlevo, také přispějí ke 

snížení rychlosti v průjezdu křižovatkou. 

 

Z pléna – Určitě by také pomohlo instalovat úsekové měření rychlosti. 

 

 

 

 
Křižovatka na I/14 u Trutnova – aktuální stav 



 

 
Křižovatka na I/14 u Trutnova – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 

 
Křižovatka na I/14 u Trutnova – navržené opatření na Dopravní konferenci 

I TYTO PREZENTACE 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. 



 


