
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, Pardubický 

kraj, 2020 

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

uskutečnil 24. 9. 2020 v Pardubicích. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo 

se jí na 30 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné Ing. Petr Kvaš, náměstek 

primátora statutárního města Pardubic. 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Mgr. Radka Osterová (Aktuální kampaně BESIP). 

Policie ČR - kpt. Ing. Tomáš Krpata (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 těchto míst z Pardubického 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. 

✓ Křižovatka silnic I/34 x I/35. 

✓ Podjezd na silnici II/355 v obci Holetín 

✓ Úsek silnice I/35 Litomyšl – Gajer 

✓ Úsek silnice I/11 u Jablonného nad Orlicí 

✓ Železniční přejezd P6477 na silnici I/43 v Lanškrouně 

✓ Směrový oblouk na I/34  u Vítanova 

✓ Úsek silnice II/360 u Letohradu 

 Přechod pro chodce na silnici I/43, Lanškroun – opatření se připravuje 

   
Přechod pro chodce na silnici I/43, Lanškroun 

Vývoj opatření: 

2015 – město Lanškroun nechalo zpracovat bezpečnostní inspekci -> vyplynulo navržení 

okružní křižovatky. 

2016 – město Lanškroun potvrdilo záměr vybudování okružní křižovatky, hledaly se finanční 

prostředky. 

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


2017 – ŘSD má v plánu obnovu živičného krytu na I/43 v Lanškrouně -> úsek od současné 

okružní křižovatky až po ulici Dukelských hrdinů z projektu vyjmut -> momentálně město 

Lanškroun zpracovává studii. 

2018 – realizace ve spolupráci města Lanškroun a ŘSD. V měsíci dubnu byly projednány 

varianty řešení křižovatek.  Křižovatka s ul. Lidickou bude řešena OK , přechody budou 

rozděleny ostrůvkem. Termín realizace zatím není známý. 

2019 – Provedena první etapa stavebních úprav na silnici I/43 od železničního přejezdu až po 

kruhový objezd a poté od restaurace „Krčma až na konec zástavby. V daném úseku se 

dokončuje studie který by již v letošním roce měla být schválena a mělo by se začít pracovat 

na DSP. Možný termín realizace rok 2021. 

2020 – Studie je již dokončená proběhlo schvalovací řízení, již byla zadána DSP. V úseku bude 

vybudována jedna OK, dojde k úpravě přechodů pro chodce. Možná realizace v roce 2022. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Křižovatka silnic I/35 a I/43 – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic I/35 a I/43 

Vývoj opatření: 

2015 - na silnici I/43 ve směru od Svitav vybudován ostrůvek - osazeny balisety, osazeno svislé 

dopravní značení „STOP“ v reflexním límci. 

2016 – zpracování projektové dokumentace DSP k obchvatu Svitav, křižovatka je řešena v této 

stavbě, probíhají výkupy pozemků. 

2019 – Křižovatka bude součástí stavby obchvatu Svitav, dojde k celkovému přebudování. V 

letošním roce již dojde k tendru na výběr zhotovitele obchvatu.  



2020 – Byl zadán projekt na přebudování na OK s plastových dílů. Připravuje se obchvat Svitav, 

po dokončení obchvatu dojde k úplné změně této křižovatky. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 Křižovatka silnic I/34 a II/355 v Hlinsku – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic I/34 a II/355 v Hlinsku 

Vývoj opatření: 

2016 – Krajský úřad Pardubického kraje konzultoval varianty úpravy vodorovného dopravního 

značení se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje -> jednalo se o úpravu rozlehlé plochy 

křižovatky -> realizace posunuta na rok 2017. 

ŘSD zde neuvažuje o přestavbě na okružní křižovatku (což byl jeden z návrhů na Dopravní 

konferenci). 

Je zde problém přechodu chodců přes tyto komunikace. 

Leden 2017 – vydáno stavební povolení na stavbu chodníku podél silnice I/34 od objektu 

praktické ZŠ směrem k této křižovatce a dále podél silnice II/355 směrem k obci Holetín. 

Podána žádost o dotaci na SFDI -> termín výstavby zatím není znám. 

2018 – proběhla výstavby chodníků, ze strany Pardubického kraje byl dán příslib úpravy VDZ , 

zatím se ještě nestalo. 

2019 – Připravuje se projekt okružní křižovatky. Možná realizace v roce 2021. 

2020 – V současné době se projektu OK zpracovává se PD DUR a následně DSP. Možná 

realizace v roce 2023. 



K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 Křižovatka na silnici I/2 ve Starých Čívicích – opatření se připravuje 

  
Křižovatka na silnici I/2 ve Starých Čívicích 

Vývoj opatření: 

2016 – mělo proběhnout zpracování bezpečnostní inspekce -> čeká se na výstavbu nového 

prodejního areálu, který bude v blízkosti této křižovatky -> poté je z ŘSD přislíbeno řešení této 

křižovatky. 

2018 – probíhá zpracování studie křižovatky a dále navazujících projektových dokumentací. 

2019 – Probíhá zpracování studie křižovatky, PD. 

2020- Probíhá příprava PD DUR na OK, problémy s vlastníky pozemků. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na silnici I/36, Semtín – opatření se připravuje 

  
Křižovatka na silnici I/36, Semtín  

Vývoj opatření: 

2015 - Město Pardubice zadalo vypracování projektových dokumentací k úpravám -> úpravy 

se budou týkat: plochy pro pěší včetně přechodu, nástupiště a zálivu MHD, doplnění 

dopravního značení, posunutí BUS zastávky.  

2016 – vydáno stavební povolení. 

2017 – zahájení realizace stavby. 

2018 – provedena 1 etapa stavby zálivu BUS zastávky a přechodu pro chodce. 2 etapa 

stavebních prací na zastávce a cyklostezce zatím nebyla provedena. 

2020 – Beze změn 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka silnic I/35 a III/32256 u Holic – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic I/35 a III/32256 u Holic 

Vývoj opatření: 

2017 -  dokončuje se studie na optimální řešení křižovatky. Vypadá to, že by zde mohlo dojít 

m mimoúrovňovému křížení komunikací a k nadjezdu. 

2020 – Byla dokončena studie optimálního řešení z které vzniklo řešení vybudování OK. 

Připravuje se výběrové řízení na PD DUR a DSP.  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Směrový oblouk na silnici II/322 u Dašic  – opatření se připravuje 

  
  Směrový oblouk na silnici II/322 u Dašic 

Vývoj opatření: 

2017- Ověření protismykových vlastností, Zvýšení protismykových vlastností, Omezení 
rychlosti. 

2019 – SUS Pardubického kraje připravuje obchvat Dašic, který bude řešit dopravu v tomto 
úseku. 

2020 – Beze změn 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Křižovatka ul. Anenská a S.K. Neumanna, Pardubice  – opatření se připravuje 

   
  Křižovatka ul. Anenská a S.K. Neumanna, Pardubice 

Vývoj opatření: 

2017- Stavební úprava křižovatky, Úprava SSZ a koordinace s křižovatkou na sil. I/36 . 

2019 – Město Pardubice zpracovává projekt řízení a koordinaci všech křižovatek ve městě a 

součástí je i tato křižovatka, kdy by mělo dojít k úpravě, kdy se zkrátí kolize přímého směru při 

odbočení doleva. 

2020 – Probíhá výměna SSZ. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Křižovatka silnic III. třídy v Ostřešanech – opatření se připravuje 

 
  Křižovatka silnic III. třídy v Ostřešanech 

Vývoj opatření: 

2018 - Petr Novotný, projektant dopravních staveb – Na místě je již vyprojektované řešení, 

udělat z této křižovatky dvě odsazené křižovatky. V tomto severojižním směru by to znamenalo 

i částečné snížení intenzity dopravy, projekt řešil i oblast autobusové zastávky včetně 

děleného přechodu pro chodce a také i komunikaci před školou. Řešení je zpracované ve 

formě studie, kterou mám k dispozici. Zda-li bude nějaká realizace zatím není známo. 

 

2019 – V současné době se zde zpracovává projekt SSZ, termín dokončení a realizace není 

momentálně známá. 

 

2020 – Obec Ostřešany připravuje světelně řízenou křižovatku. 

 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 



 

 Přechod pro chodce na ul. S.K. Neumanna, Pardubice  – místo se zatím neřeší 

 
  Přechod pro chodce na ul. S.K. Neumanna, Pardubice 

Vývoj opatření: 

2020 – Beze změn 

Diskuze k tomuto místu: 

Z pléna – Místo bylo projednáváno na dopravní komisi města Pardubice. Komise došla 

k závěru, že přechod pro chodce je na přehledném místě, přechod je rozdělen ostrůvkem a 

nejeví se nebezpečný.  Tímto město Pardubice na tomto místě nebude provádět žádné úpravy. 

Policie ČR- Nehody jsou na místě neustále, je to jeden z nejnehodovějších přechodů 

v Pardubicích. 

Z pléna – Světelné signalizační zařízení se připravuje na nedaleké křižovatce, čímž by mohlo 

dojít v tomto místě ke zklidnění intenzity dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Úsek silnice II/358 u Hroubovic – místo se zatím neřeší 

 
  Úsek silnice II/358 u Hroubovic 

Vývoj opatření: 

2018 – PČR -  Rozumím tomu, že navržené opatření je nízkonákladové a na některých jiných 

místech by to určitě pomohlo a to poměrně výrazně. Díky vedení komunikace a průběhu 

úseků, které jsou před tímto obloukem, kde se rychlost vozidel pohybuje i 150 km/h, jsou zde 

dlouhé roviny po úsecích, kde se nedá předjíždět, takže tady by ta stavební úprava určitě 

pomohla a vyplatila by se. Spíše stavební úpravy prosazovat jako prioritní a další úpravy jako 

dočasné. 

2020 – Beze změn 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Směrový oblouk na II/358 u Předhradí – místo se zatím neřeší 

 
  Směrový oblouk na II/358 u Předhradí 

Vývoj opatření: 

2020 – Beze změn  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice na II/360 u Lanšperku – místo se zatím neřeší 

 
  Úsek silnice na II/360 u Lanšperku 

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/358 u města Chrast  
 
Úsek se směrovým obloukem na silnici II/358 v extravilánu. 
Silnice II/358 tvoří spojnici Slatiňan u Chrudimi (I/37), měst Chrast a Skuteč , Litomyšl (I/35) a 
České Třebové  (I/14). Úsek se nachází mezi městem Chrast a Zaječicemi. Komunikace má 
především krajský význam a vytváří se křižujícími silnicemi základní komunikační síť 
Pardubického kraje. 
Úsek je tvořen směrovým obloukem malého poloměru a navazujícími přímými úseky. Poloměr 
oblouku odpovídá vm 65km/h (dle ČSN 736101 vn 40-50 km/h). . Na oblouk navazují poměrně 
přímé úseky. Délka cca 400m výjezd z města a délka cca 1,5km od obce Zaječice. Komunikace 
kopíruje terén bez zásadních výškových změn ve vedení trasy a mírným vrcholovým obloukem 
nedaleko směrového. V blízkosti oblouku se nachází úrovňová křižovatka, hlavní komunikaci 
tvoří II/358, křižovatka je bez přídatných pruhů, úhel křížení 74°. 
Komunikace má asfaltový povrch, s minimálními zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení je 
tvořeno vodicími čarami 0,125m, plnou dělicí čárou a směrovými sloupky. V místě křižovatky 
a směrového oblouku je VDZ opotřebované. Dvě vodicí tabule Z3 pro každý směr na vnější 
straně oblouku menšího poloměru. Rychlost není v úseku omezena místní úpravou.  



Okolí komunikace tvoří otevřená krajina, s pozůstatky stromořadí za horní hranou příkopů v 
přímým úsecích. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 18x; 1 osoba usmrcena, 1 osoba těžce zraněna 
a 20 osob lehce zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Narovnání oblouku 

• Úprava klopení 

• Zvýraznění průběžného oblouku 

• Zvýšení protismykových vlastností 

 

Diskuze k tomuto místu: 

Pavel Novák PČR DI Chrudim – K této křižovatce je naváděna objízdná trasa při budování OK 
Chrást. V rámci prací zde byl proveden požadavek doplnění SDZ Z3 včetně VDZ. 

Ing. Zora Šachlová – Obecně bych chtěla k tomuto říci že, dvě značky je málo v tomto oblouku 
a musí být minimálně tři, když je krátký, když je dlouhý tak pokud možno po celé délce 
oblouku. Je nezbytné v obloucích, které jsou často nehodové, instalovat směrové sloupky 
v dostatečné hustotě. Tam kde chybí, a to je tak na 60% všech analyzovaných míst na dopravní 
konferenci. Pokud oblouk není dostatečně viditelný, řidič nemůže přizpůsobit rychlost vozidla 
tak aby bezpečně projel. Tímto zde dochází k častým dopravním nehodám. 

 

 
Úsek silnice II/358 u města Chrast – aktuální stav 



 
Úsek silnice II/358 u města Chrast – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Křižovatka na II/324 v Dražkovicích 

Průsečná křižovatka na silnici II/324 se silnicemi III. třídy na okraji městské části Dražkovice.  
Silnice II/324 tvoří spojnici Městce Králové, Nového Bydžova, Hradce Králové, Pardubic a 
Chrudimi. Křižovatka se nachází na úseku mezi Pardubicemi a Chrudimí. Křižující komunikace 
III. třídy v případě silnice III/32226 spojuje obce souběžně se silnicí I/2 až k Valům u Přelouče. 
Tvoří v místě také propojení silnic II/324 se I/37. Silnice III/34030 spojuje obce na východ od 
Dražkovic (Ostřešany a Tuněchody) 
Hlavní komunikaci tvoří silnice II/324, průběh hlavní komunikace je v přímé. Větve bez 
přídatných pruhů. Umístěna v obci cca 100m od začátku obce. Úhel křížení činí 64°a 74°.  
Přednost je určena svislým značením P4. Vedlejší větvě jsou přímé, začátky obcí vzdáleny cca 
100 a 200m. Dvě větve jsou nasvětleny veřejným osvětlením. 
Na silnici III/32226 je ve vzdálenosti 450m světelně řízená křižovatka se silnicí I/37.  
¾ okolí křižovatky tvoří zástavba, v ¼ se nachází pole. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2015: 14x; 2 osoby těžce zraněny a 22 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• VDZ 

• Okružní křižovatka 

• Křižovatka se SSZ 
 

Diskuze k tomuto místu: 

kpt. Ing. Tomáš Krpata, vrchní komisař OSDP, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – 
Na tomto místě již v minulosti vznikla OK, kdy zde byla vedena objízdná trasa. OK zde dobře 
fungovala a tímto bych se určitě přikláněl více k OK než SSZ, a to z důvodu zklidnění dopravy 
před vjezdem do obce, OK bude mít trvalý vliv na výši rychlosti vozidel, při vjezdu do obce. Při 



navrhování OK by musela být brána v potaz skutečnost, že je tato silnice často využívána jako 
objízdná trasa v případě nehod a měla by zohledňovat průjezd nákladních vozidel. 

Z pléna – budu hovořit za město Pardubice i když nám tato silnice patří, město zde připravuje 
cyklostezku ve směru z města Pardubic po levé straně. Cyklostezka je ve fázi před dokončením 
projektových dokumentací, má to na starost starosta z obce Mikulovice. Souhlasím s panem 
Krpatou, že ta okružní křižovatka se zde osvědčila při objízdných trasách, když se 
rekonstruovala silnice I/37. Tímto tato křižovatka bude muset splňovat převedení cyklistů, aby 
se cyklisté dostali na budoucí cyklostezku, která povede po levé straně ve směru z Pardubic do 
Mikulovic. 

Z pléna - Já bych chtěl dodat jen k té poslední poznámce, OK je schopna automaticky převést 
cyklodopravu.  

 

 
Křižovatka na II/324 v Dražkovicích – aktuální stav 



 

 
Křižovatka na II/324 v Dražkovicích – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 
Křižovatka na II/324 v Dražkovicích – 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. 



 


