
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Královéhradecký kraj, 2021 

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

uskutečnil 15. 9. 2021 v Hradci Králové v Hotelu Tereziánský dvůr. Opět i v letošním roce byl o 

konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 30 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo 

jiné hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v.v., a primátor 

města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.. 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Mgr. Tomáš Neřold, M.A. (Aktuální kampaně BESIP). 

Policie ČR - por. Ing. Zdeněk Veverka (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2020, nejzávažnější 

dopravní nehody a priority PČR). 

ČVUT v Praze Fakulta dopravní - doc. Ing. Jindřich Šachl (Nedaní přednosti v jízdě bývá 

důsledkem jiných příčin.) 

RSE Project - Ing Roman Kopřiva (Problematiku odpočívek 1.tříd). 

 

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 – 2010 

 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 

✓ Úsek sinice I/35 u Ostroměře 

✓ Křižovatka na ul. Zborovské v Hradci Králové 

✓ Přechod pro chodce přes silnici I/16 v Trutnově 

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

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

 

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


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).  

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. 

2021- V současné době probíhají stavební úpravy prostoru křižovatky a zároveň výstavba 

podchodu. 

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. 

2021 – ŘSD provádí opravu silnice vč. mostu. 

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. 

2021 – Beze změn. 

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. 

2021 – Beze změn. 

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. 

2021 – BPU se zatím neuvažuje.  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice ii/295 v Labské soutěsce – opatření se připravuje 

  
Úsek silnice II/295 v Labské soutěsce 

Vývoj opatření: 

2021 - Královéhradecký kraj vypsal zakázku „Zvýšení bezpečnosti na silnicích 

Královéhradeckého kraje“. Předmětem zakázky je zpracování bezpečnostních auditů a 

bezpečnostních inspekcí. Shora uvedená lokalita byla pro zpracování bezpečnostní inspekce 

vybrána. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na I/32 u Jičína  – opatření se připravuje 

 
Křižovatka na I/32 u Jičína 

Vývoj opatření: 

2020 – Beze změn 

2021 -  Řeší se omezená rychlost 70 km/hod. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Křižovatka na I/14 u Trutnova  – opatření se připravuje 

 
Křižovatka na I/14 u Trutnova 

 

Vývoj opatření: 

2021 – Na místě je vyhotovená BI.  

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/36 u obce Čestice  

Úsek se směrovým obloukem a odsazenými křižovatkami v něm na silnici I/36 v extravilánu. 
Silnice I/36 je spojnice Pardubic (I/2,I/37) s Holicemi (I/35) a končí napojením na silnici I/11 v 
Česticích u Častolovic. Úsek se nachází mezi Borohrádkem a Česticemi. V předmětné lokalitě  
se jedná o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici v extravilánu s křižovatkou s odsazenými 
větvemi s hlavní komunikací ve směrovém oblouku s mezní rychlostí 90 km/h (dle ČSN 736101 
vn 60km/h). Komunikace nepatrně klesá k Česticím, v místě oblouku přechází silnice I/36 ze 
zalesněného úseku do otevřené krajiny. 
Komunikace má asfaltový povrch, s minimálními zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení je 
tvořeno vodicími čarami 0,25m a plnou dělicí čarou (0,125), směrovými sloupky v základním 
rozestupu a dopravními knoflíky podél dělící čáry. Rychlost není v úseku omezena místní 
úpravou.  Výstražné značení A1, značky P1+ E2b  a A19 (cyklo). Vedlejší komunikace místního 
významu napojují  malé osady či obce na silnici I/36. Přednost určena SDZ P6 a P4. V místě 
odbočky na Zdelov autobusová zastávka s minimálním autobusovým provozem (2x/den). 
 
 



Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 13x; 9 osob lehce zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Záchytný systém 

• Směrové vedení 

• Zeleň + Zrcadlo 

Diskuze k tomuto místu: 

Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí odděleni sil. hospodářství, Krajský úřad Královéhradeckého kraje: 
Jenom chci řičí, že tam máte navrženy balisety, to místo slouží ke kontrolní rezervační činnosti 
policie pro silniční dopravu.  Zde je prováděna běžná kontrola. Nevím, jestli je to vodné 
opatření, z minulosti tam znám osobně dopravní nehodnu, najelo na parkoviště z proti směru 
osobní vozidlo nechalo rozsvícená světla v proti směru jelo jiné vozidlo a vzalo to do lesa. 
Záchytný sysel ano, myslím se, že by stálo, zato něco vymýšlet s plochou. Spiš, aby zde nebyl 
nájezd z protisměru. 

Iva Klepalová, vedoucí majetkové správy, ŘSD ČR Hradec Králové: Můžeme zadat BI toho 
stávajícího stavu a návrh nového řešení.  Na základě toho podnětu zadáme bezpečnostní audit. 

npor. Ing. Rudolf Petřík, vedoucí inspektorátu Policie ČR Rychnov n. K.: Každopádně kvituji 
navrch úpravy této zatáčky, protože nebezpečné místo to je, každopádně. Já osobně vím, že o 
té upravuje se začalo jednat někdy v roce 2016, ale osobně pamatuji nehody, kde tam jsou 
krížky.  

 

 

 

Úsek silnice I/36 u obce Čestice – aktuální stav 



 
Úsek silnice I/36 u obce Čestice – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Křižovatka na sil. II/327 u Levína 
 
Průsečná křižovatka na silnici II/327 v extravilánu. 
Silnice II/327 tvoří spojnici Kutné Hory (I/2,I/38), Týnce n.L, D11, Chlumce n.C. (I/11), Nového 
Bydžova (II/324) a sil. I/35 u Ostroměře. Křižovatka se nachází mezi Chlumcem na Cidlinou a 
MUK s D11 (Exit 62). Křižující komunikace III/32736 spojuje obec Olešnice a její část Levín s 
Chlumcem n. Cidlinou a zároveň se silnicí II/327->D11+I/11.  
Hlavní komunikaci tvoří silnice II/327, který slouží také jako přivaděč k D11, průběh hlavní 
komunikace je v křižovatce v přímé, směrem k dálnici přechází do oblouku. Bez přídatných 
pruhů. Rychlost snížena na 70km/h, omezeno předjíždění. Úhel křížení činí cca 70°. Silnice 
mírně klesá k D11.  
Přednost je určena svislým zvýrazněným značením P6. Vedlejší větvě v přímé, bez přídatných 
pruhů, výjezd z obce Levín. 
Okolí křižovatky otevřená krajina (pole),  svahy zářezu s náletovou vegetací. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 11x; 4 osoby lehce zraněny. 
 
Navržená opatření: 

• Úprava úhlu křížení 

• Údržba zeleně v nárožích 
 

Diskuze k tomuto místu: 

Z pléna: Byl u této křižovatky zmínil, ta úprava, která zde byla realizována v tom dopravním 

značení a trochu to zaznělo i od vás se týče jeto značeno dobře. Vniklo to tak, že vlastně my 

jsme přijali na DI ze strany obce, který se paradoxně tykal toho, že tam docházelo hodně 

k dopravním nehodám, způsobené dopravním nehodám ale spíš mají společný problém 

překonání vozovky chodci. Takže snížení rychlostí a zákaz předjíždění bylo záměr zajistit větší 



bezpečnost přecházejících chodců. Což se z mého soudu povedlo, my jsme dali podnět 

správy silnic ta vytvořila návrh dopravního značeni a v této úpravě se realizovalo zákaz 

předjíždění, doplnění svislého značení, zákazu předjíždění, snížení dovolené rychlostí a 

umístily se upomnění na chodce.  Ten podnět se stany obce Levín a Olešnice vlastně trvá, oni 

upozorňuji na to, že spousta lidí chtějí zajistím komfortní přecházení. Za nás jeto maximum. 

 

Pavel Kočí, správní náměstek, Správa silnic Královéhradeckého kraje: Tohle to vzniklo jako 

komunikace II tř. jako připojení k dálnici, takže účastníci to nějakou dobu to trvá, než jsi 

uvědomí, že jsou na nějaké jiné silnici. Za správce chci říct, že to je předmětem BI, takže 

uvidíme, jaké budou výsledky a uvidíme.  

 

 
Křižovatka na sil. II/327 u Levína – aktuální stav 

 

 



Křižovatka na sil. II/327 u Levína – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 

 
Křižovatka na sil. II/327 u Levína – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Úsek silnice II/300 u města Miletín 
 
Úsek se směrovými oblouky v klesání na silnici II/300 v extravilánu. 
Silnice II/300 je spojnice Hořic (I/35); Miletína, Dvora Králové (II/299) se silnicí I/37 u Kocbeře. 
Úsek se nachází mezi Hořicemi a Miletínem. Úsek se nachází mezi Hořicemi a Miletínem, 
nedaleko vjezdu do Miletína. V předmětné lokalitě  se jedná o dvoupruhovou směrově 
nedělenou silnici v extravilánu se dvěma protisměrnými oblouky a krátkým mezipřímým 
úsekem v klesání.  Směrové oblouky s mezní rychlostí 70 km/h (dle ČSN 736101 vn 50km/h). 
Komunikace klesá 7,5% k Hořicím. Na tento úsek navazují směrově i výškově přímé úseky v 
otevřené krajině. 
Komunikace má asfaltový povrch, s minimálními zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení je 
tvořeno vodicími čarami 0,25m a plnou dělicí čarou (0,125), směrovými sloupky a ve směrových 
obloucích vodící tabule Z3 (3x). Rychlost není v úseku omezena místní úpravou. Zvýrazněné 
výstražné značení A2a. Komunikace vedena na násypu, lesním úsekem, po jedné straně 
instalován záchytný systém.  
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 16x; 5 osob lehce zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Doporučená rychost 

• Motosvodidla  

• Zlepšení protismykových vlastností 

• Odstranění zeleně 

 



Diskuze k tomuto místu: 

Ing. Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek, Údržba silnic Královéhradeckého kraje: Ta to 

lokalita byla v letošním roce zařazena mezi nehodové lokality Státního fondu dopravní 

infastruktury, jsme vlastě rádi, že se vypisuje tento titul a je možno nějaké peníze získat 

navíc. Nechali jsem tam zpracovat projet na doplnění směrových značek zvýrazňující že, se 

jedná o nebezpečnou lokalitu, značky Z3, a jsou protismykové vlastnosti. Teď jsme podávali 

žádost a počítáme s tím, že příští rok, budeme realizoval nehodový úsek. Součástí je vykáceni 

neletové zeleně a zpřehlednění úseku, že ty opaření to vyřeší. Je paradoxem, že opravený 

usek silnice se zvýší nehodovost, protože vlivem opravy nerovností umožní zvýšení rychlosti 

vozidel. Další téma je, jak naznačil kolega je téma, zeleň kolem silnic. Nás často nutí odbory 

životního prostředí s výsadbě stromořadí kolem silníce, pro nás je to komplikace prostě to 

nesplňuje vzdálenost, vyžadovalo by to výkupy pozemku a následnou údržbu.         

 

 
Úsek silnice II/300 u města Miletín – aktuální stav 



 

 
Úsek silnice II/300 u města Miletín – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 

 
Úsek silnice II/300 u města Miletín – 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.  



 


