Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod,
Liberecký kraj, 2021
9. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Liberecký kraj
uskutečnil 6. 10. 2021 v Hotelu Clarion Grandhotel Zlatý Lev v Liberci. Opět i v letošním roce
byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 40 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili
mimo jiné hejtman Libereckého kraje Martin Půta a náměstek primátor statutárního města
Liberec Mgr. Jiří Šolc.

I. blok konference
V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace:
BESIP - Mgr. Tomáš Neřold, M.A. a Ing. Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti (Aktuální
kampaně BESIP).
Policie ČR - kpt. Mgr. Vladimír Stránský (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2019,
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 – 2020
U těchto míst z Libereckého kraje se již v minulosti opatření podařila 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.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Úsek silnice pro motorová vozidla u Jeřmanic
Úsek silnice II/270 u Mimoně
Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova Liberec
Úsek silnice III/27814 u Záskalí
Úsek silnice I/13 u obce Lvová
Železniční přejezd P4761 na silnici II/292 v Horní Sytové
Oblouk na silnici I/15 u obce Stvolínky
Směrový oblouk na silnici II/283 u obce Košťálov
Přechod pro chodce na III/29029 v Jablonci nad Nisou
Směrový oblouk na I/13 u Motorestu
Úsek na silnici I/13 u Mníšku
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Křižovatka silnic I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí – opatření se připravuje

Křižovatka silnic I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí
Vývoj opatření:
2015 - Proběhla BI -> odstranění nálet. dřevin v rozhledech, snížení max. dov. rychlosti na 70
km/h, zvýraznění dopravních stínů balisetami.
Z BI -> návrh na stezku pro pěší a cyklisty mimo křižovatku, pod silnicí I/13 -> realizátorem
město? Ze strany města zatím není řešeno.
2016 – Rekonstrukce silnice II/270 od křižovatky do centra města až k ŽP -> nový povrch,
rozšíření komunikace, obnoveno VDZ a SDZ, od Petrovic umístěno VDZ P6 „STOP“.
PČR požaduje přestavba jedině na MUK (asi není reálné), OK není vhodná, větší odstranění
náletových dřevin.
2016, 2017 - Zpracována PD k instalaci PDZ omezujícího rychlost -> sleduje se účinnost dosav.
opatření -> pokud nepomohou ŘSD realizuje PDZ.
2017 – KSS LBK přislíbila od Petrovic umístit „STOP“ čáru, ŘSD prověření možnosti zřízení přip.
pruhů z obou vedl. větví.
2018 - Byly vykáceny dřeviny v rozhledových polích křižovatky. Rozhodnutím Odboru dopravy
KÚ LK má být zrušeno nebezpečné připojení účelové komunikace za křižovatkou vpravo. Bude
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doplněno VDZ „STOP“ místo současného značení „Dej přednost“. Na základě dosavadního
hodnocení vývoje dopravní nehodovosti po realizaci dílčích úprav nebylo zatím přistoupeno k
instalaci nákladného proměnného dopravního značení (PDZ).
2019 - Bude doplněno VDZ „STOP“ místo současného značení „Dej přednost“. Bude sledována
nehodovost a pokud dojde ke zhoršení, bude přistoupeno k instalaci nákladného proměnného
dopravního značení (PDZ).
2020 – Bylo doplněno VDZ „STOP“. Místo bude ještě řešeno k úpravě pohybu chodců a cyklistů
z podnětu města Jablonného.
2021 - Stavebně žádná činnost, pouze nové SDZ a VDZ.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí – opatření se připravuje

Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí
Vývoj opatření:
01/2016 – Rozhodnutí o vybudování OK na stávajících pozemcích.
02/2016 – Koncept PD k DUR, koordinace s PD místa pro přecházení u BUS zastávek. 08/2016
- DUR připravena, inženýrská činnost pozastavena -> nutná změna ÚP obce. 2017 – řeší se
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změna ÚP obce (pořizovatel MěÚ Česká Lípa) -> čeká se na vyjádření KÚ LBK -> změna ÚP se
očekává na začátku roku 2018. Vybudováno odběr. místo pro VO křižovatky.
Obec Jestřebí není proti výstavbě OK, nicméně by chtěla do PD OK přidat protihluk. stěnu
kolem sídliště podél silnice I/9.
2018 - V květnu 2018 byla schválena změna ÚP obce Jestřebí (pořizovatel MěÚ Česká Lípa).
Zatím vybudováno odběrné místo elektřiny pro VO křižovatky.
2018 - Předpoklad aktualizace DÚR a inženýrská činnost (IČ) pro vydání územního rozhodnutí
2019 - Předpoklad vydání ÚR, provedení výkupu pozemků, zpracování DSP bude v roce 2020,
před výstavbou OK dojde ke snížení rychlosti na hlavní komunikaci na 50 km/h. z důvodu
přetrvávající dopravní nehodovosti.
2020 – Bylo doplněno VDZ a SDZ omezení rychlosti na hlavní komunikaci na 50 km/h, došlo k
zvýraznění SDZ „STOP“ na vedlejší komunikaci. Na místě dochází k měření rychlostí PČR. Bylo
vydáno územní rozhodnutí na přestavbu křižovatky, možná realizace stavby v roce 2022.
2021 - Bude podána žádost o stavební povolení, předpoklad realizace 2022-2023.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Mimoúrovňová křižovatka SMV 35 a silnice I/65, Rádelský Mlýn – opatření se
připravuje

Mimoúrovňová křižovatka SMV 35 a silnice I/65, Rádelský Mlýn
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Vývoj opatření:
2015 - Zpracování studie přestavby MÚK -> probíhalo posuzování, zpracování investičního
záměru.
2016 - Schválení záměru projektu na přestavbu MÚK Ministerstvem dopravy ČR, zpracování
PD DUR.
2017 – Úprava VDZ -> vyznačení směrů na komunikaci, osazení baliset, aktuálně probíhá
územní řízení k přestavbě.
2018 - Předpoklad vydání stavebního povolení
2019 – Realizace stavby proběhne od 3/2020
2020 – Probíhá přestavba křižovatka na MÚK. Možné uvedení do provozu prosinec 2021.
2021 – Probíhá přestavba křižovatka na MÚK, uvedení do provozu 15.12.2021, kompletní
dokončení 30.6.2022.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Rampa mimoúrovňové křižovatky I/14 a I/35, Liberec – opatření se připravuje

Rampa mimoúrovňové křižovatky I/14 a I/35, Liberec
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Vývoj opatření:
2016 - Zpracovaná studie rekonstrukce mostu (sousedí s výjezdovou rampou) včetně nového
napojení I/14 na I/35 -> zkrácení mostu, místo estakády by měl pod mostem vzniknout násep.
2017 – Zpracována PD DUR.
2018 - Předpoklad vydání čistopisu DÚR, inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí
2019 - Předpoklad vydání územního rozhodnutí, výkupy pozemků, zpracování DSP, IČ k vydání
stavebního povolení, vydání SP
2020 – Zpracovává se DSP rekonstrukce mostu na sil. I/35.Na průtahu silnice I/35 dochází stále
k DN i přes snížení rychlosti na 50 km/h, PČR navrhla nové DIO mělo dojít k úpravě VDZ, zatím
stanovení nebylo projednáno na KÚ.
2021 - Běží soutěž na zhotovitele, předpoklad zahájení stavby 1. čtvrtletí 2022 dokončení
konec roku 2023.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Oblouk na silnici III/29024 v Liberci – opatření se připravuje

Oblouk na silnici III/29024 v Liberci
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Vývoj opatření:
2018 – Zpracována PD na nástřik mikrokoberce, soutěž na dodavatele 2019, uvažuje se o
umístění betonových svodidel.
2019 - Vypsána soutěž pro výběr zhotovitele, ale do soutěže se žádný zhotovitel nepřihlásil.
Předpoklad dalšího vypsání soutěže je na rok 2020. Silnice bude převedena pod město, před
předání bude provedena oprava komunikace a umístění nových chodníků, realizace do 5 let.
2020 – Stále se jedná o převodu komunikace pod město. Soutěž na úpravu místa se již v roce
2020 nevypsala z důvodu financí. Na místě stále dochází k DN, v současné době zvýšený provoz
z důvodu oprav jiných komunikací v Liberci a vozidla to využívají jako objízdnou trasu.
2021 – Bez změn.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Oblouk na I/10 nedaleko Železného brodu – opatření se připravuje

Oblouk na I/10 nedaleko Železného brodu
Vývoj opatření:
2019 – Byla provedena instalace mikrokoberce s BPU a došlo k doplnění SDZ Z3 v retroreflexi.
Předpoklad úpravy svodidel bude v roce 2020.
2020 – Svodidla na místě zatím nebyly doplněny. Situace nehodovosti namístě se zlepšila.
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2021 - Provedeno zdrsnění povrchu mikrokobercem.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Úsek silnice I/13 u obce Okrouhlá – opatření se připravuje

Úsek silnice I/13 u obce Okrouhlá
Vývoj opatření:
2019 – ŘSD ČR, Správa Liberec – S navrženými úpravami souhlasíme, a počítáme, že bychom
je v příštím roce realizovali. Kromě barevného zvýraznění, zde bychom instalovali
protismykovou úpravu ve formě mikrokoberce.
2020 – Byla provedena protismyková úprava v černém provedení, zatím chybí doplnění více
SDZ Z3 v oblouku.
2021 – Beze změm.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.
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Úsek silnice I/9 u města Dubá – opatření se připravuje

Úsek silnice I/9 u města Dubá
Vývoj opatření:
2021 – Zde došlo k úprava SDZ a VDZ, došlo k úpravě rychlosti jízdy a instalaci mikrokoberce.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní
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Úsek silnice III/2784 v Liberci – opatření se připravuje

Úsek silnice III/2784 v Liberci
Vývoj opatření:
2021 - Projednává se zvýraznění dopravního značení SDZ a VDZ.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.
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Přechod pro chodce na I/65 v Jablonci n.N. – neřeší se

Přechod pro chodce na I/65 v Jablonci n.N.
Vývoj opatření:
2021 - 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/278 u obce Bohdánkov
Úsek se směrovými oblouky umístěným na silnici II/278 v extravilánu.
Silnice II/278 tvoří spojení silnice II/270 (Dubá, Doksy, Mimoň, Jablonné, PL) nedaleko Stráže
pod Ralskem, přes Český Dub (II/277) do Hodkovic nad Mohelkou (I/35). Úsek se nachází mezi
Českým Dubem a Hodkovicemi nad Mohelkou nedaleko obce Bohdánkov. V předmětné lokalitě
se jedná o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici v extravilánu se několika směrovými
oblouky stejného i opačného smyslu a menšího podobného poloměru. Oblouky s mezní
rychlostí 65 km/h (dle ČSN 736101 vn 50km/h) v mírně kolísavou niveletou(2%). Komunikace
kopíruje terén.
Komunikace má asfaltový povrch, bez zpevněných krajnic . Směrové vedení je tvořeno vodicími
čarami 0,25m a plnou dělicí čarou (0,125), směrovými sloupky a jedním ks vodicí tabule.
Rychlost není v úseku omezena místní úpravou. Výstražné značení A2+E4(3,5km) .
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Okolí komunikace otevřená krajina, ojedinělé stromy, na vnější straně oblouku skupina stromů.
Podél vnější strany nejdelšího oblouku svodidlo.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 12x; 12 osob lehce zraněno.
Navržená opatření:
• Výstražné značení + Doporučená rychlost
• Motosvodidla a podpora směrového vedení
• Zvýšení PVV
Diskuze k tomuto místu:
Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě, Krajská správa silnic Libereckého kraje:
Tato lokalita je řešena krajskou správou už od roku 2017, vypisovaly se dotační tituly v rámci
bezpečnosti, na tom miste byly měřeny protismykové vlastnosti, které vycházely v roce 2018
jaro nebo kdy to vycházelo. Však z důvodu administrativy a různých věcí to nebylo do toho
programu dáváno. V roce 2019 se tam doplnily svodidla a tabule Z3 ze kterých tam byla jedna
kterou jste tam nafotily, tak že můžeme tohle místo dovybavit vašimi návrhy a posoudit to.
Trošku bych tady ty svodidla pro motoristy možná jsou supr, ale já pro tu následnou údržbu a
likvidaci toho prostu pod tím, nedostanou se sekačkami, kteří sekají trávu pod to a narušovalo
to zatáčku jako takovou. Spiš bych se přikláněl k tomu nedávat je tam protože ta údržba pod
tím defacto nereálná.

Úsek silnice II/278 u obce Bohdánkov– aktuální stav
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Úsek silnice II/278 u obce Bohdánkov – navržené opatření na Dopravní konferenci
Křižovatka na sil. I/9 u obce Zahrádky
Průsečná křižovatka na silnici I/9 v extravilánu.
Silnice I/9 tvoří spojnici Prahu, Mělník (I/16), Jestřebí (I/38), Č.Lípu, Nový Bor (I/13), Rumburk
s hraničním přechodem se SRN. Křižovatka se nachází mezi obcí Zahrádky a Českou Lípou.
Křižující silnice III/26833 spojuje obec Srní u Č. Lípy se silnicí I/9 a končí na křižovatce se silnicí
III/2601, která je souběžná se silnicí I/9 mezi Č.Lípou a obcí Zahrádky. Ze Srní lze pokračovat na
Zákupy nebo do Jestřebí.
Hlavní komunikaci tvoří silnice I/9, průběh hlavní komunikace je v křižovatce směrově v přímé,
umístěna u vrcholového oblouku. Bez přídatných pruhů, směrové vedení jen V1a,V4, směrové
sloupky. Rychlost 70km/h od České Lípy. Klesání od České Lípy 4,5% a vrcholový oblouk cca
150m od křižovatky. Úhel křížení činí cca 70°+80°. Křižovatka na úrovni terénu, bez výrazného
průběhu nebo změn nivelety. Přednost určena SDZ P4 a P6 (Stůj dej přednost v jízdě) – od Srní.
Vedlejší větev od Srní v oblouku, opačná v přímé, bez přídatných pruhů. Podél větví stromořadí
za horní hranou příkopů.
Okolí křižovatky podél hl kom. Tvoří přechod lesní úsek - otevřená krajina (pole), ve jednom
segmentu les až do nároží. V blízkosti křižovatky most. Omezení vjezdy nákladních vozidel na
vedlejší větve.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 27x; 1 osoba těžce zraněna, 10 osob lehce
zraněno.
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Navržená opatření:
• Přesun SDZ P1 nebo B20a (70)
• SDZ+VDZ bezpečného odstupu
• Zvýšení PVV před křižovatkou

Diskuze k tomuto místu:
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení oprav a údržby komunikací, ŘSD ČR, Správa Liberec: Tuhle
tu lokalitu žádným způsobem neřešíme, s tím že na základě dnešního podnětu s policií se
dohodneme na dalším postupu. Já bych ještě doplnil že v krátkodobým horizontu ta adhezi
změříme, umísíme v příštím roce, případě že to nevyjde tak by se mikrokoberec by se nechal
udělat a pak by se vidělo co bude dále.

Křižovatka na sil. I/9 u obce Zahrádkyn – aktuální stav
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Křižovatka na sil. I/9 u obce Zahrádky – navržené opatření na Dopravní konferenci

Křižovatka na sil. I/9 u obce Zahrádky – navržené opatření na Dopravní konferenci
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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.
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