
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Liberecký kraj, 2022 

10. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Liberecký kraj 

uskutečnil 12. 10. 2022 v Hotelu Clarion Grandhotel Zlatý Lev v Liberci. Opět i v letošním roce 

byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 47 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. Markéta Novotná (Aktuální kampaně BESIP). 

Policie ČR - kpt. Mgr. Vladimír Stránský (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2021, 

nejzávažnější dopravní nehody a priority PČR). 

AŽD Praha s.r.o.- Ing. Veronika Vrabcová (Výuková moderní Dětská dopravní hřiště s 

inteligentním řízením provozu). 

SAMDI, s.r.o.- Bc. Martin Landsfeld  (Služby spol. Samdi zaměřené primárně pro města a 

obce). 

DataFriends. Jan Chalas (Zpracování nehodových úseků do map s názvem -  Portál nehod.). 

 

TYTO PREZENTACE SI MŮŽETE STÁHNOUT A PROHLÉDNOUT V SEKCI „KE STAŽENÍ“ 
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II. blok konference 

RSE Project s.r.o. – Ing. Martin Kostelenec - Zhodnocení vývoje opatření na 

rizikových místech z Dopravních konferencí v letech 2014 – 2021 

 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 

✓ Mimoúrovňová křižovatka SMV 35 a silnice I/65, Rádelský Mlýn 

✓ Oblouk na I/10 nedaleko Železného brodu 

✓ Úsek silnice I/13 u obce Okrouhlá 

✓ Úsek silnice I/9 u města Dubá 

✓ Úsek silnice II/278 u obce Bohdánkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

doplněno  VDZ  „STOP“ místo současného značení „Dej přednost“. Na základě dosavadního 
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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. 

2022 -  Doplnění optické brzdy s akustickým signálem.   

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. 

2022 - bude podána žádost o stavební povolení, předpoklad realizace 2023-2024 

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. 

2022 – probíhá přestavba, 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. 

2022 -  V roce 2023 zařazeni úseků do protismykových úprav, v případě instalace betonových 

svodidel. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 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. 

2022 – Instalace SDZ Z3 v reflexním podkladu, naplánovaná obnova VDZ , optická brzda. 

 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 
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 Křižovatka na sil. I/9 u obce Zahrádky – opatření se připravuje 

    
Křižovatka na sil. I/9 u obce Zahrádky 

Vývoj opatření:   

2022 – Provedena výměna povrchu, a provedl se nový koberec. Policie ČR provádí měření 

rychlosti. 

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. 

2022 – Město Jablonec s současné  době přechod neřeší. 

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/295 u Studence 
 
Úsek silnice II/295 v extravilánu. 
Silnice II/295 tvoří  obce Studenec (II/293: I/16 od Nové Paky k I/14 k Jilemnici (I/14,II/286)), 
Vrchlabí (I/14) a Špindlerův Mlýn. Úsek se nachází na výjezdu ze Studence na Vrchlabí. Úsek 
se směrovým obloukem o poloměru pro mezní rychlost 70 km/h (vn 50 km/h), umístěném v 
zářezu na okraji lesa. V místě směrového oblouku je také umístěn vrcholový oblouk. Ve směru 
staničení (od Studence) předchází směrovému oblouku cca 1km dlouhý směrově přímý úsek s 
lomem nivelety. Za směrovým obloukem je krátký (150m) mezipřímý úsek s navazujícím 
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protisměrným obloukem výrazně menšího. Dvoupruhová, s minimálními zpevněnými 
krajnicemi. Směrové vedení je tvořeno V4 (0,125) , dělicí čárou (V1a) a svodidly s odrazkami a 
vodicími tabulemi. Rychlost omezen místní úpravou na 70 km/h od Studence, od Vrchlabí na 
50 km/h. Výstražné značení A1 a tabule IP22 úsek častých nehod. 
Od Studence přechází trasa komunikace z otevřené krajiny na okraj lesa. Nadmořská výška 
500m nm. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2017: 7x; 2 osoby těžce zraněny, 12 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Doporučená rychlost 

• Zvýšení protismykových vlastností 

• Doplnění vodicích prvků 

 

Diskuze k tomuto místu: 

Ing.  Fořt Pavel, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě, Krajská správa silnic Libereckého kraje, 
p.o. :  Na téhle silnici se řeší tato lokalita i lokalita nedaleko 1,5 km bliž. Došlo k rekonstrukci, 
jak bylo zmíněno v roce 2017 a příštím roce je objednané měření protismykových vlastnosti a 
s toho budou plynout návrhy změn. V tuto chvílí ve spoluprací s Policii ČR docházelo ke 
stanovení toho místa, před stanovením posunu značek a ta proběhne v letošním roce. Tak že 
si myslím, že v příštím roce by mohly proběhnout nějaké úpravy dvou míst na této komunikaci.  

   

  
Úsek silnice II/295 u Studence – aktuální stav 
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Úsek silnice II/295 u Studence – navržené opatření na Dopravní konferenci 

  

Křižovatky na sil. I/38 u města Doksy 
 
Odsazená křižovatka na silnici I/38 se silnicí II/270 mimo obec. 
Silnice I/38 tvoří spojnici M.Boleslavi (D10,I/16), Poděbrad (D11,I/32), Kolína (I/12), Kutné 
Hory (I/2), H. Brodu (I/34), Jihlavy (D1) Znojma (I/53) a hr. přechodu s Rakouskem. Silnice 
II/270 spojuje město Dubá (I/9) s Doksy (I/38), Mimoní (II/268), Jablonné v Podještědí (I/13) a 
hraniční přechod s Německem. Křižovatka se nachází u města Doksy. Hlavní komunikaci tvoří 
silnice I/38, průběh hlavní komunikace je ve směrové přímé. Křižovatka se nachází v 
nepatrném zářezu, nepatrně klesá k MB (do 1%) .  Levé odbočovací pruhy.  Rychlost omezena 
na 70kmh. Přednost je určena SDZ P4 Dej přednost v jízdě. Větev vedlejší v přímé a za 
obloukem s nakolmením, směrovací ostrůvky, výjezd z města s krátkým levým odbočovacím 
pruhem . Úhel křížení činí cca 90°, odsazení větví cca 30m. V odsazení větví je umístěn přechod 
pro chodce s dělicím ostrůvkem, zvýrazněným svislým značením a kontrastním nasvětlením. 
Charakter komunikace je spíše extravilnánový, zástavba odsazena o silnice I/38.. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2017: 15x; 2 osoby těžce zraněny, 6 osob lehce 
zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• Výstavba obchvatu 

• Přestavba křižovatky 

• Měření rychlosti (průjezd křižovatkou) 
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Diskuze k tomuto místu: 

Ing. Černý Petr, vedoucí oddělení oprav a údržby komunikací, ŘSD ČR, Správa Liberec: Jak už 

uvedl pan Pauk ŘSD je v tuto dobu limitováno tím obchvatem a přidělení finančních 

prostředků, na zbudování alternativního opatření na silnici I tř., kde je plánováno zbudování 

kruhového objezdu v současné době nereálný. Samozřejmě jsem připraveni něco s tím 

udělat na úrovni opatření, co se tyká změny dopravního značení a dalších úprav, které však 

nevyžádají velké náklady.     

 

  
Křižovatky na sil. I/38 u města Doksy – aktuální stav 
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Křižovatky na sil. I/38 u města Doksy – navržené opatření na Dopravní konferenci 

  

  
Křižovatky na sil. I/38 u města Doksy – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 

I TUTO PREZENTACI SI MŮŽETE STÁHNOUT A PROHLÉDNOUT V SEKCI „KE STAŽENÍ“. 
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Taktéž bylo účastníkům promítnuto i krátké prezentační video „Liberty“ generálního partnera 

konference Liberty Ostrava a.s.  

Závěrem celé Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod byli vylosováni dva 

účastníci, kterým pořadatel konference věnoval upomínkové předměty. 

 

 


