
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, Olomoucký kraj, 2021 

9. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Olomoucký kraj uskutečnil 10. 6. 

2021 v Olomouci. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 42 účastníků. Záštitu 

k Dopravní konferenci udělili mimo jiné hejtman Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a náměstek 

primátora statutárního města Olomouc JUDr. Martin Major, MBA. 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP – Ing. Miroslav Charouz (aktuálně řešené projekty a témata Aktivit BESIPU.). 

Policie ČR - kpt. Ing. Marek Sládeček (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2020, nejzávažnější dopravní 

nehody a priority PČR). 

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. David Pauk - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech 

z Dopravních konferencí v letech 2014 – 2020 

 U těchto míst z Olomouckého 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 na silnici II/150 u obce Čechůvky. 

✓ Křižovatka silnic I/45 a I/46. 

✓ Přechod pro chodce na silnici I/35, Mohelnice 

✓ Úsek silnice II/368 u města Štíty 

✓ Úsek silnice I/11 u Bludova 

✓ Úsek silnice III/4432 u obce Samotišky 

✓ Směrový oblouk na silnici III/4451 u Šternberka 

✓ Křižovatka silnic I/46 a III/4468 u Štarnova 

✓ Křižovatka na silnici II/570 u Olomouce 

✓ Křižovatka silnic II/437 a II/441 u Velkého Újezdu 

✓ Směrový oblouk na II/369 u Nových Losin 

✓ Křižovatky na sil. II/150 u Kralic a Hrdibořic 

✓ Železniční přejezd P7599 na ul. Rybářské, Olomouc 

 

 Serpentýny u Šternberku, silnice III/44423 a I/46 – opatření se připravuje 

 
Serpentýny u Šternberku 

 

 

 

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


Vývoj opatření: 

Silnice I/46: 

2016 – došlo k vykácení stromů v blízkosti komunikace v pracovní šířce svodidel, doplněny směrové 

sloupky.  

2016 - provedena inspekce svodidel. 

2017 – bude probíhat postupná výměna nevyhovujících svodidel. Zvažuje se instalace motosvodidel. 

2019 - Dle vyjádření ŘSD probíhá výměna svodidel a kácení stromů. 

2020 - Dle vyjádření ŘSD probíhá výměna svodidel a kácení stromů. 

Silnice III/44423: 

2014 - na silnici III/44423 provedena oprava povrchu. 

2017 – Správa silnic Olomouckého kraje přislíbila zvážení zpracování inspekce svodidel a kácení stromů 

v pracovních šířkách svodidel i na silnici III/44423. 

2019 - Dle vyjádření ŘSD probíhá výměna svodidel a kácení stromů. 

2020 - Dle vyjádření ŘSD probíhá kácení stromů a výměna svodidel. 

2021 – Beze změn. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka silnic III/44613 a III/4468 u Štěpánova – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnic III/44613 a III/4468 u Štěpánova 

Vývoj opatření: 

2015 -  změna značení „Dej přednost v jízdě“ za „Stopky“, umístění „Opticko psychologických brzd“, 

doplněna předběžná značka „Stop“. 

2016 – Krajský úřad Olomouckého kraje zahájil projektovou přípravu na okružní křižovatku. 

2017- připravují se projektové dokumentace k přestavbě na okružní křižovatku. 

2018 – PD na okružní křižovatku je ve fázi DUR , možný termín výstavby 2020. 

2019 – Dokončení PD DUR, příprava DSP. 

2020- V současné době zpracovaná DUR, avšak vzhledem k prozatím neprůchozímu majetkoprávnímu 

vypořádání nelze říci, jaký bude další vývoj. Po posledních úpravách nedošlo v daném místě k závažným 

dopravním nehodám a v případě, že se majetkoprávní vypořádání nepodaří dotáhnout do konce, je možné 

že celá akce bude ukončena. 

2021 – Mělo by proběhnout územní řízení. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na sil. II/366 u Smržic – opatření se připravuje 

  
Křižovatka na sil. II/366 u Smržic 

 

Vývoj opatření: 

2018 – Krajský úřad –nechal zpracovat studii na možné variantní řešení tohoto kolizního místa. Jedinou 

přijatelnou variantou bylo několikrát zmiňované oddálení komunikace od železnice respektive výstavba 

okružní křižovatky směrem k Mostkovicím. Proběhlo jednání ze starostkou ve Smržicích ohledně možností 

zrušení žel. přejezdu ale až po výstavbě severního obchvatu Prostějova. V rámci obchvatu dojde i výstavbě 

okružní křižovatky. Obchvat by mohl být realizovaný v roce cca 2022 v optimistické variantě.  

2019 – Bylo vydáno stavební povolení ke stavbě severního obchvatu Prostějova 

2020 -  SŽ na jaře letošního roku podalo žádost na zrušení přejezdu. 

2021 – Probíhá stavba severního obchvatu Prostějova, po jeho dokončení může dojít k úpravě přejezdu. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatky na silnici I/11 v Šumperku  – opaření se připravuje 

 
  Křižovatky na silnici I/11 v Šumperku 

Vývoj opatření: 

2018 - Policie se tedy přiklání k řešení přestavbou na okružní křižovatku, která by zde zmíněné problémy 

řešila. 

2021 – Město Šumperk zadalo PD na modernizaci SSZ křižovatek na ul. Jesenické. Má být hotov ke konci 

roku, předpoklad realizace v roce 2022.  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Okružní křižovatka v Prostějově – opaření se připravuje 

 
  Okružní křižovatka v Prostějově 

Vývoj opatření: 

2020 – Zadána bezpečnostní inspekce s návrhy řešení. 

2021 – Zhodnocení návrhů a následného postupu úprav . 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/44 – Červenohorské sedlo – opaření se připravuje 

  
  Úsek silnice I/44 – Červenohorské sedlo 

Vývoj opatření: 

2021 – V roce 2020 instalováno značení upozorňující na nebezpečný úsek . 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oblouk na III/5709 u obce Topolany – místo se zatím neřeší 

 
                                                              Oblouk na III/5709 u obce Topolany 

 

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 I/46 u Šternberka 
 
Úsek se směrovými oblouky menšího poloměru a různých smyslů na silnici I/46 v extravilánu. 
Silnice I/46 je spojnice Olomouce (D35,D46) se Šternberkem, Opavou (I/11,I/57)  a PL. Úsek se nachází na 
výjezdu ze Šternberka směrem na Opavu u odbočky na Domašov. V úseku se jedná o dvoupruhovou 
směrově nedělenou silnici v extravilánu s na sebe navazujícími směrovými oblouky opačného smyslu a 
mezními rychlostmi 50-60 km/h – v oblouku s křižovatkou 35km/h. (dle ČSN 736101 vn 40km/h). 
Komunikace klesá po svahu zalesněného údolí s vodním tokem. 
Komunikace má asfaltový povrch, s minimálními zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení je tvořeno 
vodicími čarami 0,25m a dělicí čarou (0,125) a směrovými sloupky  i zahuštěné v nejmenším oblouku. 
Svodidla na vnějších stranách oblouků.  Rychlost není v úseku omezena místní úpravou.  Výstražné značení 
A2a pouze na výjezdu ze Šternberka, z opačného směru předchází mírné křivolaká trasa v délce cca 1,5km. 
Klesání ve směru od Opavy činí 6% v délce cca 5km a končí až ve Šternberku.  
Okolí komunikace tvoří rozhraní otevřená krajina.   Strom na vnější straně druhého oblouku.   
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 15x; 1 os. těžce zraněna a 6 osob lehce zraněno 
 
Navržená opatření: 

• Vodící tabule, 

• Motosvodidla  

• BPU v klesání 

 

Diskuze k tomuto místu: 

Zástupce správce komunikace (ŘSD ČR) sdělil, že i přes pokračující přípravu stavby obchvatu Šternberka, je 

navržené řešení akceptovatelné a realizovatelné v nejbližší době. Zástupce Policie ČR upozornil také na 

vhodnost použití svodidel s ochranou proti podjetí motocyklisty v daném úseku, neboť se jedná o 

oblíbenou a vyhledávanou trasu motocyklisty v návaznosti na úsek Ecce Homo.  

 

 

 

 

 



  
Úsek silnice I/46 u Šternberka– aktuální stav 

  
Úsek silnice I/46 u Šternberka– navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 

Křižovatka na sil. I/44 u Zábřeha 
 
Průsečná křižovatka v oblouku v extravilánu. 
Silnice I/44 tvoří spojnici Mohelnice (D35,I/35), Zábřeha, Šumperka (I/11), Jeseníku (I/60) a Polska. 
Křižovatka se nachází na výjezdu ze Zábřeha na Šumperk. Křižující komunikace III. třídy v případě silnice 
III/36919 spojka silnice I/44 a II/369 mimo zástavbu města (II/369 spojuje obce Rovensko, Postřelmůvek a 
I/11 na Červenou Vodu). Silnice III/31527 spojuje centrum města Zábřeh se silnicí I/474 na Šumperk. Jedná 
se o „přivaděče k silnici I/44 a SMV). 
Hlavní komunikaci tvoří silnice I/44, průběh hlavní komunikace je v oblouk a klesání z nadjezdu. Levé 
odbočovací pruhy. Rychlost nesnížena, blízko sjezdu ze SMV. Úhel křížení činí cca 85°.  



Přednost je určena svislým značením P4. Vedlejší větvě v mírném oblouku a stoupání k silnici I/44, levý 
odbočovací pruh od II/36919. 
okolí křižovatky svahy násypů s náletovou vegetací, vzrostlé stromy v ¼ křižovatky. Svodidla v nárožích 
křižovatky a navazujících úsecích. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 23x; 3 osoby těžce zraněny a 23 osob lehce zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Obchvat Zábřeha 

• Úprava režimu (omezené + bez levého odb.) 

 

Diskuze k tomuto místu: 

Z vyjádření správce vyplynuly informace, že probíhají jednání o dočasné úpravě stávající křižovatky na 

okružní. Po realizaci stavby I/44 Zábřeh – obchvat by křižovatka měla být zase průsečná. Zástupce města 

Zábřeh vyslovil obavy, že vlivem omezení levého odbočení a i když malé délce objížďky přes sjezd ze silnice 

pro motorová vozidla I/44 budou řidiči ze samotného města doposud využívající pro jízdu na Rovensko 

úsek silnice I/44 a tuto křižovatku radši volit průjezd městem, který je dopravně vytížený už dnes. 

 

 

 

    
Křižovatka na sil. I/44 u Zábřeha – aktuální stav 



     
Křižovatka na sil. I/44 u Zábřeha – 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.  

 

 


