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

kraj, 2021 

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

uskutečnil 8. 10. 2021 v Ústí nad Labem. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a 

zúčastnilo se jí na 30 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělil mimo jiné hejtman 

Ústeckého kraje Ing. Jan Schileer. 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Milan Stehlík (Hlavní aktivity BESIP) 

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 Ústeckého 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. 

✓ Větev MÚK I/8 x I/13, Teplice 

✓ Úsek silnice I/13 v Jílovém - Martiněvsi  

✓ Přechod pro chodce na silnici I/13, Klášterec nad Ohří 

✓ Železniční přejezd P3540 ve Šluknově 

✓ Směrový oblouk na I/27 u Strojetic 

✓ Úsek silnice II/257 nedaleko Žichova 

✓ Směrový oblouk na silnici I/27 u obce Pšov 

✓ Směrový oblouk na III/2564 u Litvínova   

✓ Přechod pro chodce na ul. Višňové v Mostě 

 Mimoúrovňová křižovatka na silnici I/8 a I/13 u Teplic – opatření se připravuje 

   
Mimoúrovňová křižovatka na silnici I/8 a I/13 u Teplic 

Vývoj opatření: 

2016 – Proběhla úprava vodorovného dopravního značení na silnici I/8 od Prahy -> umístění 

piktogramů pro rozdělení jízdních směrů. 

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


2017 -  Probíhá rekonstrukce sousedních mostů 8-049 a 8-050 včetně opravy povrchů. 

2017 – V rámci rekonstrukce mostů by se zde měla provést úprava dopravního značení -> 

zpracovává se finální verze dokumentace k dopravnímu značení včetně možnosti umístění 

baliset -> Policie ČR chce finální verzi připomínkovat. 

2018 - bylo provedeno stanovení přechodné úpravy dopravního značení. 

2019 – Úprava DZ a umístění baliset je v současné době na stanovení na KÚ. Realizace bude 

pravděpodobně ještě v letošním roce. 

2020 – Proběhla oprava VDZ , místo baliset zde budou místěny betonová svodidla. 

2021 - Realizováno, v současné době úprava navazuje na dopravní režim na předcházejícím 

mostním objektu zavedeným v důsledku snížené únosnosti mostu. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Úsek silnice I/13 Ludvíkovice - Huntířov – opatření se připravuje 

   
Úsek silnice I/13 Ludvíkovice - Huntířov 

Vývoj opatření: 

2016 – Proběhla výměna asfaltového souvrství, což vedlo ke zlepšení protismykových 

vlastností. 

2017 - V úseku Ludvíkovice – Huntířov se zpracovává dokumentace k položení bezpečnostní 

protismykové úpravy na vybraná místa -> místa byla vybrána na základě nehodovosti. 

2017 – Silniční správní úřad bude s majiteli sousedních pozemků řešit zamezení stoku vody na 

komunikaci. 



2017 – ŘSD zvažuje umístění proměnlivého dopravního značení napojeného na meteohlásku, 

které bude řidiče v případě nepříznivých klimatických podmínek upozorňovat na nebezpečí či 

sníží rychlost. 

2018 - Položení BPÚ již nebude realizováno z důvodu snížení rychlosti v tomto úseku. Proběhla 

komunikace mezi Lesy ČR a  Sil. Spr. úřadem ve věci zamezení stoku voda na komunikaci, zatím 

však neproběhlo žádné řešení. ŘSD připravuje balíček opatření k instalaci meteohlásek. 

2019 – Stálé probíhá jednání mezi Lesy ČR a Sil. správním úřadem, připravuje se opatření k 

instalaci meteohlásek. 

2020 – Beze změn 

2021 - v navrženém rozsahu nerealizováno, v nižší části úseku napadlo několik vážných DN, na 

které bylo reagováno doplněním SDZ a BPÚ. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 Okružní křižovatka pod Větruší, Ústí nad Labem – opatření se připravuje 

   
Rizikový příjezd k okružní křižovatce pod Větruší, Ústí nad Labem od silnice I/30. 

Vývoj opatření: 

2016 – Zprovoznění posledního úseku dálnice D8 -> vedlo k podstatnému snížení intenzit 

dopravy v tomto místě. 

2016 - Ve směru od Děčína bylo na silnici I/30 doplněno dopravní značení, upozorňující 

odbočující řidiče na riziko přejíždění nákladních vozidel do pravého jízdního pruhu. 



2016 – Řešila se úprava režimu světelného signalizačního zařízení SSZ v křižovatce na silnici č. 

I/30 - oddělení dopravních toků z jednotlivých směrů (od Prahy a od Děčína) -> město Ústí n. 

L. se úpravě brání -> silniční správní úřad bude s městem dále o úpravě jednat. 

2018 - Došlo ke změně úpravy režimu SSZ, po zprovoznění úseku dálnice D8 se zvýšila intenzita 

dopravy na sjezdu z dálnice D8. Byla zde provedena dopravní studie a předána na ŘSD k 

projednání. 

2019 – Proběhlo jednání k dopravní studii s monitoringem dopravy, kdy na místě proběhnou 

úpravy OK a jízdních pruhů, po dohodě s ŘSD úpravy provede KÚ. 

2020 – Na místě byla prověřována ještě další varianta, která nebyla doporučena. V současné 

době bude jednání, kde bude vybrána konečná varianta úpravy. 

2021 - zadána 09/2021 PD na řešení dopravní situace zadala SÚS ÚK. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Úsek silnice I/15 u Libčevsi – opatření se připravuje 

   
Úsek silnice I/15 u Libčevsi 

Vývoj opatření: 

2017 – Informace z ŘSD -> mělo by zde dojít ke snížení dovolené rychlosti a k provedení 

dendrologického posudku stromů v blízkosti komunikace a posouzení možnosti jejich 

vykácení. 

2018 - Provedena pasportizace stromů, uvažuje se o vykácení nebezpečných stromů. Ke 

snížení rychlosti v úseku zatím nedošlo. 

2019 – Byla provedena pasportizace stromů a postupně dojde k vykácení nevhodných stromů. 



2020 – Již byla vysoutěžená zakázka na kácení stromů a kácení bude průběžně prováděno. 

2021  - Bez změny. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 Křižovatka silnice I/13 a místní komunikace v Teplicích – opatření se připravuje 

  
Křižovatka silnice I/13 a místní komunikace v Teplicích 

Vývoj opatření: 

2016 - Město Teplice se zabývalo zpracováním projektové dokumentace na okružní křižovatku, 

tak jak bylo navrženo na Dopravní konferenci   -> došlo se k závěru, že okružní křižovatka by 

zde kapacitně nezvládla intenzitu dopravy -> musí zde zůstat světelné signalizační zařízení SSZ 

zapnuté 24 h denně -> při výpadcích SSZ zde ale dochází k nehodám. 

2016 - Město Teplice mělo řešit úpravu mezičasů a intervalů na SSZ -> nejsou známy 

informace, zda se tak stalo. 

Řešením by byl východní obchvat Teplic -> realizace v nedohlednu. 

2017 – ŘSD se zde pokusí zpracovat studii řešení křižovatky a následně vstoupí do jednání s 

městem Teplice. 

2018 - Studie křižovatky nebyla řešena, v letošním roce bude provedeno jen nasvícení 

přechodu pro chodce na příjezdu z ulice Okružní. 

2020 – Beze změn. 



2021 - fyzické oddělní řadících pruhů na MK prostřednictvím vodícího pásu s dopravním 

zařízením č. Z 4 ,doplnění SSZ na MK o „vložené“ návěstidlo, což v podstatě legalizuje 

nežádoucí jev vjíždění aut do křižovatky. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Křižovatka na silnici I/27 u Žatce – opatření se připravuje 

  
Křižovatka na silnici I/27 u Žatce 

Vývoj opatření: 

2017 – ŘSD ví jak o zpracované studii, tak o projektové dokumentaci ke křižovatce. Projektová 

dokumentace bude obnovena a ŘSD bude dále pracovat na realizaci úprav křižovatky. Zatím 

se ovšem nedá říci časový horizont, kdy by křižovatka mohla být přestavěna. 

2018 – Provedena technická studie k řešení možné okružní křižovatky. Město Žatec preferuje 

přestavbu na OK.  

2019 – V současné době probíhá jednání ŘSD a města Žatce na úpravě křižovatky. 

2020 – Jednání ŘSD a města Žatce probíhají. Na místě byla provedena studie, z které vzešlo 

řešení přestavby na OK. Probíhá příprava na projektovou dokumentaci, realizace možná v roce 

2021. 

2021 - Proběhla úprava VDZ a SDZ, příprava PD na OK. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 



 Přechod pro chodce na silnici I/13, Teplice – opatření se připravuje 

  
Přechod pro chodce na silnici I/13, Teplice 

Vývoj opatření: 

2017 - Přechod stále není řešen -> úzce spojen s dalším rizikovým místem - sousední světelnou 

křižovatkou ve směru do centra města (viz. výše Křižovatka silnice I/13 a místní komunikace 

v Teplicích), která se i díky pohybu chodců přes tento přechod ucpává. 

Prvotní krok k řešení přechodu by mělo udělat město Teplice. Není známo, že by město Teplice 

připravovalo řešení tohoto přechodu. ŘSD projektovou dokumentaci k tomuto přechodu 

nezpracovává. 

2017 - ŘSD připravuje rekonstrukci komunikace v tomto úseku a v rámci rekonstrukce zde 

přislíbilo udělat dočasnou úpravu vodorovného dopravního značení VDZ před přechodem - 

zkrácení jízdního pruhu šrafami pomocí VDZ, umístění baliset před předpokládaným budoucím 

středovým ostrůvkem (příprava na finální opatření, které musí řešit město Teplice). 

2018 - Řešení přechodu pro chodce je ve fázi připravované dopravní studie, realizace projektu 

úpravy přechodu a vybudování ostrůvku pravděpodobně do roku 2020.    

2019 – Byla dokončena dopravní studie a bude následovat PD.  

2020 – Beze změn 

2021 – Realizace přechodu pro chodce. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 



 Křižovatka I/30 a III/25357 u Chlumce  – opatření se připravuje 

  
  Křižovatka I/30 a III/25357 u Chlumce   

Vývoj opatření: 

2019 – Proběhlo položení nového asfaltového krytu, úprava křižovatky VDZ, došlo ke snížení 

rychlosti a umístění SDZ a VDS „Zákaz předjíždění“, připravuje se PD na OK. Předpoklad 

realizace v roce 2020. 

2020 – Zpracovává se projektová dokumentace na OK realizace přestavby se posouvá na rok 

2021. 

2021 - V přípravě DSP na OK, v současné době narážející na neochotu obce Chlumec vystavět 

část nového chodníku. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oblouk na silnici II/251 u Otvic  – opatření se připravuje 

 
Oblouk na silnici II/251 u Otvic 

Vývoj opatření: 

2018 - Možné řešení by bylo také umístění proměnlivého dopravního značení napojené na 

meteohlásku.  

2019 – Momentálně žádné úpravy neprobíhají. 

2020 – V letošním roce zde bylo zvýrazněno značení A1b budou instalovány balisety, 4ks A8 

zvýrazněné dopr. značení Z3, připravuje se BPU financování je požádáno z dotačního 

programu. 

2021 - V nedávné době provedeny BPÚ, budou instalovány balisety. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka II/253 a III/25364 v Ústí  – opatření se připravuje 

 
Křižovatka II/253 a III/25364 v Ústí 

Vývoj opatření: 

2019 – Momentálně žádné úpravy neprobíhají. 

2020 – Došlo k úpravě VDZ  a svislého dopravního značení. 

2021 – Beze změn.  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Úsek silnice na II/224 u Kadaně  – opatření se připravuje 

  
Úsek silnice na II/224 u Kadaně 

Vývoj opatření: 

2020  – Byla provedena prořezávka zeleně v oblouku. Policie zde nedoporučuje BPU. 

2021 - Beze změny, Policie ČR nevnímá lokalitu jako problémovou. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/27 u města Osek – neřeší se 

   
Úsek silnice I/27 u města Osek 

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 III/25854 v obci Ludvíkovice  
 
Úsek se směrovými oblouky umístěným na silnici III/25854 v intravilánu. 
Silnice III/25854 tvoří spojení silnice Ludvíkovic (I/13), Srbské Kamenice a Jetřichovic. Napojení 
obcí ve značné části CHKO Labských pískovců na sil. I/13 ve směru Děčín, UnL.. Úsek se nachází 
v obci Ludvíkovice. V předmětné lokalitě  se jedná o dvoupruhovou směrově nedělenou silnici 
v zastavěném území v údolí podél vodního toku se soustavou směrových oblouků stejného i 
opačného smyslu. V problémovém úseku se jedná o místo s obloukem menšího podobného 
poloměru a většího středového úhlu oproti ostatním. Oblouky s mezní rychlostí 30 km/h (dle 
ČSN 736101 vn 30km/h) v klesání (4,5%), lom nivelety ve oblouku -> Komunikace kopíruje 
terén. Zárubní stěna na vnitřní straně oblouku.  
Komunikace má asfaltový povrch. Směrové vedení je tvořeno vodicími čarami 0,125m a plnou 
dělicí čarou (0,125), směrovými sloupky a vodicí tabule ve směru klesání. Rychlost  50km/h.  
Zvýrazněné výstražné značení A1a,b . 



Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 25x; 2 osoby těžce zraněny a 9 osoby lehce 
zraněny. 
 
Navržená opatření: 

• Doporučená rychlost 

• Obnova VDZ a doplnění Z3 

• Zvýšení PVV 

Diskuse k tomuto místu: 

Kpt. Ing, Jan Matoušek, vrchní komisař odboru služby dopravní policie, Krajské ředitelství 
Ústeckého kraje: Lokalitě byl doplnil za policii, v tom případě se jedná o povrchy, které jsou ve 
špatném stavu hlavně za mokra což prokazuje statistika. Ty zkušenosti policistů jsem takové 
že vystoupí z vozidla a po asfaltu se kloužou. Víc, než provádění proti smykových úprav bych 
tady viděl realizací povrchů v dotčeném úseku. Druhá věc se naprostné specifikum, většina 
lidí, kteří tu bourají tady jezdi čtyř krát denně, což je zvláštní tem lidem nepomůže, když se 
doplní dopravní značení. Opravnu většina jsou místní a ty zkušenosti jsou s více takových 
lokalit, bohužel jsou to i ti kteří způsobí vážnější dopravní nehody.   

 

  
Úsek silnice III/25854 v obci Ludvíkovice – aktuální stav 

 



  
Úsek silnice III/25854 v obci Ludvíkovice – navržené opatření na Dopravní konferenci 

  

Úsek silnice I/27 u Blšan 

Průsečná křižovatka na silnici I/27 v extravilánu. 
Silnice I/27 tvoří spojnici Dubí (I/8), Litvínova, Mostu, Žatce, Plzně, Klatov s hraničním 
přechodem se SRN. Křižovatka se nachází mezi Blšany a Žatce. Křižující silnice III/22110 spojuje 
Podbořany , obce Letov se silnicí I/27, Liběšovice, Libořice a Měcholupy.  
Hlavní komunikaci tvoří silnice I/27, průběh hlavní komunikace je v křižovatce směrově v 
oblouku. Bez přídatných pruhů, směrové vedení V1a,V4, směrové sloupky. Rychlost 60km/h 
od Žatce. Klesání od Žatce 6% a vrcholový oblouk cca 150m od křižovatky. Úhel křížení činí cca 
80°. Křižovatka na úrovni terénu, v blízkosti údolnicového oblouku. Přednost určena SDZ P4 a 
P6 (Stůj dej přednost v jízdě) – Podbořan. Vedlejší větve přímé, přímé, bez přídatných pruhů. 
Okolí křižovatky podél hl kom. tvoří otevřená krajina (pole),  ve jednom segmentu – nároží – 
náletové dřeviny. V blízkosti křižovatky most. Pro větev na vnitřní straně oblouku instalováno 
zrcadlo.   
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 25x; 24 osob lehce zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Úprava trasy 

• Směrové vedení 

• Odstranění vegetace  
 

Diskuse k tomuto místu: 

Kpt. Ing, Jan Matoušek, vrchní komisař odboru služby dopravní policie, Krajské ředitelství 
Ústeckého kraje: Na úvod bych chtěl říct, v téhle křižovatce jsou nehody v důsledku vyjetí auta 
do protisměru ty nehody měly vážné následky, následná opatření byla snížení rychlosti. Ta 
nehodovost ne že by poklesla v počtech, ale ty následky byly o něco mírnější.  V sezon pomáhá 
vykáceli náletových dřevin. Ta variace dopravních nehod v sezony probíhá dle toho, co se na 



tech jednotlivých částech děje, což je na jednu stanu logické vzhledem k tomu, jak teda 
komunikace přehledná na druhý straně nelze to ovlivnit.  

 

  
Úsek silnice I/27 u Blšan – aktuální stav 

 

   
Úsek silnice I/27 u Blšan – navržené opatření na Dopravní konferenci 

  

 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. 

 

 


