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

kraj, 2021 

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

uskutečnil 16. 9. 2021 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 JUDr. Martin Netolický, 

Ph.D. hejtman Pardubického kraje a Ing. Petr Kvaš, náměstek primátora statutárního města 

Pardubic. 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Mgr. Tomáš Neřold, M.A. a  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). 

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 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 

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

✓ Křižovatka silnic I/35 a I/43   

 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. 

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


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

prostředky. 

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. 

2021  - Projektová dokumentace jejíž součástí je výstavba okružní křižovatky včetně přechodu 

pro chodce je ve fázi rozpracovanosti. Termín odevzdání PD je do 30.10.2021. realizace stavby 

možná v roce 2023. 

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. 

2021 – Beze změn. 

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. 

2021 - Je vydané územní rozhodnutí s podmínkami. Vlastníci sousedních pozemků nesouhlasí 

z důvodu zvýšení hluku. Řeší se jiné možnosti úpravy křižovatky. 

2021 - je zadaná projektová dokumentace na realizaci okružní křižovatky. Termín odevzdání je 

11/2021. 

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. 

2021 - Semtín částečně zrealizováno. 

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.  

2021 - je zadaná projektová dokumentace na realizaci okružní křižovatky. Termín odevzdání je 

11/2021. 

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. 

2021 – Beze změn.  

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. 

 

2021 – Beze změn. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na II/324 v Dražkovicích – opatření se připravuje 

 
  Křižovatka na II/324 v Dražkovicích 

Vývoj opatření: 

2021 - Bude realizovat SÚS, projekt a realizace cca 2022. 

 

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 

2021 – 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 

2021 – 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 

2021 – Beze změn. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice II/358 u města Chrast – místo se zatím neřeší 

 
  Úsek silnice II/358 u města Chrast 

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/360 u obce Sebranice 
 
Úsek se směrovými oblouky umístěnými v klesání na silnici II/360 v extravilánu. 
Silnice II/360 tvoří spojení Letohradu (I/11), Ústí n.O. (I/14), Litomyšle (I/35), Poličky (I/34), 
Nového Města n.M. (I/19), V.Meziříčí (D1) a Třebíče (i/23), doplňkové propojení Pard. kraje a 
kraje Vysočina. Úsek se nachází mezi Litomyšlí a Poličkou nedaleko obce Sebranice. V 
předmětné lokalitě  se jedná o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici v extravilánu se 
směrovými oblouky různého smyslu a poloměru. Nejmenší oblouk s mezní rychlostí 40 km/h 
(dle ČSN 736101 vn 30km/h). Komunikace kolísavou niveletu největší klesání 7%, směrový 
oblouk za lomem nivelety. 
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 Rychlost není v úseku omezena místní úpravou.  Výstražné značení A1. Svodidlo na 
vnější straně oblouku a podél násypové časti tělesa komunikace. 
Okolí komunikace tvoří les, před a za úsekem pokračuje komunikace otevřenou krajinou.Okolí 
komunikace tvoří otevřená krajina, s pozůstatky stromořadí za horní hranou příkopů v přímým 
úsecích. 



 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 16x; 3 osoba těžce zraněna a 6 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Doporučená rychlost 

• Motosvodidla  

• Zvýšení PVV v klesání 

 

Diskuze k tomuto místu: 

Ing. Zora Šachlová - Bohužel fotografie jsou skreslující ale v každém případě technické 
podmínky směrových sloupků uvádějí ve směrových obloucích s malým poloměrem nebo 
s menším poloměrem a také ve směně skonu přes vrcholový oblouk zahušťují. Já tady nevidím 
zahuštěné směrové sloupky, a na téhle fotografii vidím jenom jednu směrovou tabuli a při tom 
by to mělo být umístěno, aby řidič v každém okamžiku své jízdy viděl nejméně čtyři směrové 
tabule, aby mu ukazovaly, jaký ten oblouk je. Druhá věc, jak mile je větší počet než 50 % nehod 
za mokra tak by se měly měřit protismykové vlastnosti, a správce by na to měl adekvátní 
reagovat. 

kpt. Ing. Tomáš Krpata, vrchní komisař OSDP, Krajská ředitelství policie Pardubického kraje: 
Mně zarazilo že to bylo za poslední tří rok, nebo spíš dva roky, že tam došlo k většímu počtu 
dopravních nehod. Tady v podstatě tuším 2018 se dělala úprava toho povrchu celá, tak že to 
není tím. Tady mě zajímá, jaký vychází příčný sklon v směrových obloukách, jestli tam je 
dodřeném nebo není.          

 

  
Úsek silnice II/360 u obce Sebranice – aktuální stav 



  
Úsek silnice II/360 u obce Sebranice – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

Křižovatka na sil. III/3587 u Vlčnova 

Průsečná křižovatka na silnici III/3587 v extravilánu. 
Silnice III/3587 tvoří spojnici Chrudimi (I/17,I/37) a obce Řestoky u Chrástu u Chrudimi 
(II/355,358). Ve své trase má souběžné trasování jako II/358 Slatiňany – Chrást  jen mimo obce. 
Sil. II/358 dále pokračuje na Skuteč - Litomyšl – Č.Třebovou. Křižující silnice III/3582 spojuje 
obce Kočí (I/17) , Vlčnov a Slatiňany (I/37).  
Hlavní komunikaci tvoří silnice III/3587, začíná na MUK I/17 a I/37, průběh hlavní komunikace 
je v křižovatce v přímé, před křižovatkou je v mírném směrovém oblouku. Bez přídatných 
pruhů, směrové vedení jen V4. Rychlost 90km/h, omezeno předjíždění. Úhel křížení činí cca 
50°. Křižovatka na úrovni terénu, bez výrazného průběhu nebo změn nivelety. Přednost určena 
SDZ P6 (Stůj dej přednost v jízdě).   
Přednost je určena svislým zvýrazněným značením P6. Vedlejší větvě v křižovatce přímé, před 
křižovatkou směrové oblouky  (vm 60km/h), bez přídatných pruhů, výjezd ze stromořadí. 
Okolí křižovatky podél hl kom. otevřená krajina (pole),  podél vedlejších stromořadí, po jedné 
straně hustější. V nárožích traviny. Po silnicích vedeny cyklostrasy. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 13x; 1 osoba těžce zraněna a 20 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Úprava vs. Obchvat Chrudimi 

• Obnova VDZ 

• Odstranění vegetace 

Diskuze k tomuto místu: 

kpt. Ing. Tomáš Krpata, vrchní komisař OSDP, Krajská ředitelství policie Pardubického kraje: 
V poslední době tam přibyly STOP čáry na vedlejší komunikaci, tak že na to úřad reagoval 
v poslední době ale nic víc. Souhlasím se svámí, zřejmě po zprovoznění obchvatu tam 



minimálně dojde ke poklesu intenzit, protože komunikace zašla sloužit jako nahatá chybějící 
části obchvatu.  

Ing. Zora Šachlová-V § 12 sil. zákona je napsáno, že součástí komunikace je povinně svislé 
značení, vodorovné značení a směrové sloupky. Nikdy není napsáno že, na sil. III tř. takové 
značení být nemusí, správně by tam to značení být mělo. Druhá věc je, v každé křižovatce měly 
být STOP čáry na vedlejší komunikaci. Vždycky aby ten řidič věděl, že je na vedlejší komunikaci.      

  
Křižovatka na sil. III/3587 u Vlčnova – aktuální stav 

 

  
Křižovatka na sil. III/3587 u Vlčnova – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 



Úsek silnice II/315 u obce Sruby 

Úsek se směrovými oblouky na silnici II/315 v extravilánu. 
Silnice II/315 je spojnice silnice I/35 (Týnišťko);  Chocně (II/312,II/317), Ústí n. O. (I/14), 
Lanškrouna (I/43), Zábřehu (I/44) a Úsova (444->Uničov, Šternberk (I/46). Úsek se nachází 
mezi Týnišťkem a Chocní u obce Sruby.. V předmětné lokalitě  se jedná o dvoupruhovou 
směrově nedělenou silnici v extravilánu s protisměrnými oblouky a krátkým mezipřímými 
úseky, kopírující terén bez výrazných změn nivelety.  Směrové oblouky s mezní rychlostí 60-70 
km/h (dle ČSN 736101 vn 50km/h). Na tento úsek navazují směrově poměrně přímé úseky v 
otevřené krajině. 
Komunikace má asfaltový povrch s lokálními vysprávkami, s minimálními zpevněnými 
krajnicemi . Směrové vedení je tvořeno přerušovanou dělicí čarou (0,125), směrovými sloupky 
v základních rozestupech. Rychlost není v úseku omezena místní úpravou.  
Komunikace vedena otevřenou krajinou s poli, v místě stykové křižovatky malý lesík po jedné 
straně. Podél úseku pozůstatky stromořadí – ojedinělé stromy nebo skupiny stromů. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 17x; 1 osoba těžce zraněna a 10 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Obnova povrchu 

• Obnova VDZ 

• Záchytný systém  

• PP v křižovatce 

 

Diskuze k tomuto místu: 

Z pléna: To je místo, kde bydlím a jezdím zde denně. Ty vaše návrhy by pomohly, protože by 
se zvýšila přehlednost, jak jste říkal ta kukuřice mění ty poměry. Ještě maličkost, já nevím, jestli 
ten příčný sklon vozovky, ono to souvisí s mokrým povrchem, kdo to tam nezná může ho tam 
vynést.  

Ing. Zora Šachlová: Myslím si že, na tom dle místě není příliš vhodné umístění svodidel, a opět 
postrádám směrové sloupky a vodicí tabule. Taky je možnost, v případě vyšší rychlostí vjeď do 
terénu bez nehody, zatím co svodidlo ho odrazí do proti směru.  



  
Úsek silnice II/315 u obce Sruby – aktuální stav 

 

  
Úsek silnice II/315 u obce Sruby – 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.  



 


