
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Středočeský kraj, 2022 

10. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Středočeský kraj uskutečnil 1. 11. 

2022 v hotelu Comfort Hotel Prague City East. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se 

jí na 45 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné i PhDr. Ing. Mgr. Karla Bendla, MBA, LL.M., 

radního pro oblast silniční dopravy Středočeského kraje. 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Mgr. Tomáš Neřold, M.A. a Ing. Miroslav Polách (Aktuální kampaně BESIP,). 

Policie ČR - kpt. Ing. Martin Kavka (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2019 a priority PČR v roce 2020). 

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“. 

 

 

 



 

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 Středočeského 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. 

✓ Křižovatka silnice II/605 a sjezdu z D5 

✓ Křižovatka silnic II/125 a III/12550 u obchvatu Kolína 

✓ Křižovatka silnic I/2 x II/125, Poďousy 

✓ Větev mimoúrovňové křižovatky D0 a D6 – Řepy 

✓ Křižovatka silnic I/4, III/0046-a u Mýšlovic 

✓ Úsek silnice II/272 u Jiřic 

✓ Úsek silnice II/112 u Vlašimi 

✓ Křižovatka silnic III/10145, III/00719  u exitu Bouchalka 

✓ Úsek silnice III/2385 u obce Velká Dobrá  

✓  Úsek silnice I/17 u obce Vrdy 

✓ Úsek silnice I/3 u Olbramovic 

 

 Křižovatka silnic II/111 a II/112 u obce Struhařov – opatření se připravuje 

 

  
Křižovatka silnic II/111 a II/112 u obce Struhařov 

 

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


 

 

Vývoj opatření: 

 

2014 - výstavba chodníku podél silnice II/111, nových BUS zastávek, místo pro přecházení. 

2016 – probíhá zpracování PD na okružní křižovatku -> problém s výkupy pozemků. 

11/2017-Probíhá výkup pozemků, nová projektová dokumentace na rozšíření a narovnání komunikace, 

snaha o opravu stávající komunikace. Dle PČR došlo zde k omezení rizika a v současné době je v průměru.  

2018 – Probíhá územní řízení na okružní křižovatku dochází k výkupu pozemků. Realizace stavby v roce 2020. 

2019 – Probíhá rekonstrukce silnice II/112 a stavba OK bude navazovat na tuto rekonstrukci. 

2020 - Je vydáno stavební povolení na okružní křižovatku, předpokládaná realizace v r. 2021-2022. 

Předpoklad získání SP a dokončení IČ a výkupů pozemků nutných pro stavbu křižovatky, optimistické zahájení 

stavby 2. pol. 2021, realističtější 2022 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 Větev MÚK  D7 x III/2405, Kněževes – opatření se připravuje 

    
Větev MÚK D7 x III/2405, Kněževes 

 

 

Vývoj opatření: 

 

10/2016 - V roce 2016 došlo alespoň ke snížení rychlosti na D7 na 110 km/hod. 



Návrhy opatření : Zřízení připojovacího pruhu, Označení uspořádání stávajícího napojení (IP 17), Omezení 
rychlosti na R7 

10/2017 označení uspořádání napojení, proběhla výměna povrchu vozovky  

2012 – Plánuje se výstavba nového MUK realizace možná 2025. Poté bude toto MUK zrušeno. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 Úsek silnice I/16, Jizerní Vtelno – opatření se připravuje 

   
Úsek silnice I/16,Jizerní Vtelno  

Vývoj opatření: 

 

2015 – Ministerstvo dopravy ČR schválilo realizaci obchvatu – přeložku silnice I/16 -> vybudování tunelu o 

délce 214 m, příprava podkladů k vypracování PD DÚR. 

2016 – probíhaly geologické průzkumy.  

2017 – v rámci připravované stavby kanalizace bude provedena i úprava stávající komunikace. U přeložky 

silnice I/16 ještě není dokončen geologický průzkum. 

2018 – Bylo vydáno územní rozhodnutí na přeložku silnice I/16. Možná realizace stavby 2020.  V roce 2019 

je plánována výměna povrchu na stávající komunikaci. 

2019 – Proběhla výměna povrchu komunikace, byly doplněny betonové bariéry k ochraně nemovitostí. 

2022 -  Přeložka silnice I/16, bude se žádat o stavební povolení, v roce 2023 bude soutěž na zhotovitele, v 

jaře 2024 zahájení stavby. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 



 Úsek silnice III/2595 u obce Bukovno – opatření se připravuje 

  

Úsek silnice III/2595 u obce Bukovno 

 

Vývoj opatření: 

 

2018 – Došlo k vykácení náletových dřevin, bude provedena výměna povrchu komunikace a doplněno VDZ. 

Realizace v roce 2019. 

2019 – Výměna povrchu zatím nebyla provedena. 

2020 - Velkoplošná oprava povrchu vozovky provedena nebyla, opravy na této komunikaci probíhají pouze 

v rámci běžné údržby 

2021 - Opravy silnice probíhají pouze v rámci běžné údržby, v příštím roce se budeme tímto úsekem 

podrobněji zabývat a budeme hledat vhodná opatření k řešení. 

2022- Budou provedeny prořezy zeleně , bude přestavba komunikace termín 2025. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 



 

 Křižovatka silnic II/611 a III/6111 u obce Jirny – opatření se připravuje 

  

Křižovatka silnic II/611 a III/6111 u obce Jirny 

Vývoj opatření: 

 

Návrhy opatření - Výstavba D4 – MÚK, Instalace bezpečnostní protismykové úpravy, Zvýraznění křižovatky 

2017 – ŘSD provede zvýraznění VDZ a provede instalaci baliset, realizace jaro 2018. 

2018 – Probíhá příprava PD  pro vydání stavebního povolení na úpravu odbočovacího pruhu křižovatky. 

2019 – Bylo vydáno stavební povolení. Čeká se na výběr zhotovitele. 

2020 - Prozatím stále probíhají jednání s investorem o možnostech realizace 

2021 - Byla předána dokumentace, zajištěná k přestavbě na okružní křižovatku. KSÚS určí podmínky, které 

bude muset PD splňovat a následně si převezme do realizace, která proběhne na základě přidělení finančních 

prostředků. 

2022 – Předpoklad zahájení přestavby okružní křižovatky, realizace v roce v roce 2024. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

     

 

 

 



 

 

 Směrový oblouk na I/9 u obce Tupadly  – opatření se připravuje 

  

Směrový oblouk na I/9 u obce Tupadly 

Vývoj opatření: 
 

2019 -   Na místě bude doplněno SDZ Z3 a také bude provedena výměna povrchu vozovky.  

2022 -  Provedena diagnostika vozovky, připravuje se PD opravy komunikace.   

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Železniční přejezd P5901 na silnici I/38H v Kolíně – opatření se připravuje 

  

Železniční přejezd P5901 na silnici I/38H v Kolíně 

Vývoj opatření: 
 

2017 – ŘSD převádí komunikaci pod Krajský úřad, před předáním dojde k opravě mostu termín  

2018 – Zpracována PD na opravu mostu, dojde k vydání stavebního povolení, možné předání komunikace již 
v roce 2019. 

2019 – Dokumentace na opravu je již dokončena, v roce 2020 dojde k zahájení prací na opravě mostu. Poté 
dojte k převodu komunikace.     

2020 - ŘSD dokončilo v polovině 11-2020 přestavbu mostu, ale podle návrhu silniční sítě v souvislosti s dostavbou 

obchvatu by tato část měla být místní komunikací. V souvislosti s dostavbou mostu došlo k doplnění výrazných STOP 

čar před přejezdem v celé šíři jízdního pruhu z obou směrů. 

2021 – Beze změny. 

2022 – Vypisuje se soutěž na zhotovitele průtahu, předpokládaná realizace v roce 2023, poté bude komunikace 

převedena pod město.   

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 



 

 

 

 Křižovatka na II/328 u sjezdu z dálnice D11  – opatření se připravuje 

  

Křižovatka na II/328 u sjezdu z dálnice D11 

Vývoj opatření: 
 

2020 – KSÚS - Jedná se o sjezdovou větev z D11 ve správě ŘSD, proběhlo v cca 2019 jednání s DIPČR i na 

místě, ale nejsou nám známy další případné postupy úpravy ze strany ŘSD. Jiné řešení návrhu úpravy  

křižovatky nebylo navrženo. 

2022 – Beze změny. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Přechod pro chodce na I/66 v Příbrami  – opatření se připravuje 

  

Přechod pro chodce na I/66 v Příbrami 
Vývoj opatření: 
 

2020 – KSÚS - Jedná se o sjezdovou větev z D11 ve správě ŘSD, proběhlo v cca 2019 jednání s DIPČR i na 

místě, ale nejsou nám známy další případné postupy úpravy ze strany ŘSD. Jiné řešení návrhu úpravy 

křižovatky nebylo navrženo. 

2022 – Zpracovává se PD přechodu pro chodce s ostrůvkem.   

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Úsek silnice II/280 u obce Lhotky – opatření se připravuje 

  

Úsek silnice II/280 u obce Lhotky 
Vývoj opatření: 
 

2022 – Zlepšení protismykových vlastností vozovky, nové VDZ . 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Křižovatka na sil. II/272 u obce Bříství – opatření se připravuje 

  

Křižovatka na sil. II/272 u obce Bříství 
Vývoj opatření: 
 

2022 – Zlepšení protismykových vlastností vozovky, nové VDZ . 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice III/1027 u obce Rabyně – opatření se připravuje 

  

Úsek silnice III/1027 u obce Rabyně 
Vývoj opatření: 
 

2022 - Proběhne prořezávka zeleně, bylo nové VDZ. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Přechod pro chodce na ul. Benešova v Kolíně – neřeší se 

   
Přechod pro chodce na ul. Benešova v Kolíně 

 

Vývoj opatření: 

2021 - Beze změn. 

2022 – Město Kolín 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 

Přechod pro chodce v Kostelci 
 
Přechod pro chodce na silnici II/244 v intravilánu města Kostelec nad Labem. 
Silnice II/244 tvoří spojnici silnice I/9 u Líbeznic, města Kostelce n.L. (II/101), II/331, městyse Všetaty a silnice 
I/16 u Byšic. Ve městě Kostelec tvoří páteřní komunikaci celého města. Přechod se nachází v centru města 
(náměstí) . Přechod se nachází na směrově přímém úseku silnice s blízkým zalomením o malém středovém 
úhlu. Komunikace je dvoupruhová s přilehlým kolmým stáním. Délka přechodu necelých 11m. Označen 
standardním SDZ IP6 a vodorovným značením V7a bez vodicí linie. Kontrastně nasvětlen. Chodníkové plochy 
po obou stranách přechodu. Chybí bezbariérové úpravy. Rychlost v obci 50 km/h. V mírné stoupání.  
V okolí přechodu park, městský úřad, obchody a parkoviště. 
  
 

 



Navržená opatření: 

•   Vysazené plochy 

•   Dělicí ostrůvek 

•   Přesun přechodu 
 

Diskuse k tomuto místu: 

Z pléna: Určitě ta druhá varianta, ta třetí varianta s tím přechodem ve směru silnice I/16 tam mám tu obavu, 
že ty chodci už by to nevyužívali, protože tady je škola za tím parkem, a v tom parku probíhají různé akce a 
lidi přicházejí v těchto místech. Když už přesouvat, tak blíž k silnici I/9, další věc radnici zajíždí autobus v obou 
směrech, a v té variante 3 tam byl rozšířený chodník, tak by to nevytočil a tem autobus si najíždí částečně do 
protisměru.  

Vacek Miloš, Ing., referent odboru dopravy, koordinace správy a údržby silnic, Krajský úřad Středočeského 
kraje – Spíš nevyřešit problém s kolmým parkováním, jeslí že ta bude stát na kolmo dodávka, a chodec je na 
přechodu úplně schovám, jedli by tam nemělo být podélné stání, a zmenší se tím kapacita parkovacích míst.   

 

   
Přechod pro chodce v Kostelci – aktuální stav 



    
Přechod pro chodce v Kostelci – navržené opatření na Dopravní konferenci 

   

Křižovatka na I/38 u obce Nepřevázka 
 
Průsečná křižovatka na silnici I/38 se silnicí III/01013 v extravilánu. 
Silnice I/38 tvoří spojnici I/9 (Jestřebí), 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 III/01013 spojuje  blízké 
obce Strašnov a Nepřevázka se silnicí I/38. Současně tvoří příjezd od města Dobrovice na I/38 (->D10,I/16). 
Křižovatka se nachází nedaleko MUK exit 39 na D10 u Mladé Boleslavi. Hlavní komunikaci tvoří silnice I/38, 
průběh hlavní komunikace je ve směrové přímé na úrovni terénu.  Bez přídatných pruhů, omezeno 
předjíždění,   rychlost upravena na 70 km/h z obou směrů. Přednost je určena SDZ P6 Stůj, dej přednost v 
jízdě. Větve vedlejší v přímé, bez přídatných pruhů. Úhel křížení činí cca 75°. Na větvi od Dobrovic je 
směrovací ostrůvek provedený VDZ a balisetami.Větev na Strašnov omezena vjezd vozidel nad 16t. 
Otevřená krajina s poli, podél I/38 stromořadí v oblasti křižovatky přerušeno. V blízkosti křižovatky zastávky 
MHD v zálivech. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2017: 20x;  3 osoby těžce zraněny, 5 osob lehce zraněno. 
 

Navržená opatření: 

• Odbočovací pruh 

• Bezp. protismyková úprava 

• VDZ V16 (odstup) 

• Přestavba v předstihu 

 

Diskuse k tomuto místu: 

Bláha Tomáš, por. Ing. komisař, Policie ČR, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav – Sjezd z D10 na Nymburk 
by měl být realizován v brzké době je v plánu, co se v krátkém časovém horizontu neřeší touto křižovatkou 
a pokud se mám bavit o této křižovatce. Poslední informace mám, že je problém v obci Nepřevázká, která 
trvá na řešení kruhovým objezdem. Tohle řešení není preferováno se strany ŘSD, potažmo ani Policie ČR, 



jelikož řešení křižovatek obecně nebo dopravních situaci, by mělo být založeno vždy na nějakém základě, na 
nějakém posoužení to znamená, vždycky není každé řešení pro danou situaci dost vhodné a okružní 
křižovatka je tomu příkladem, v tomto případe ta křižovatka to opodstatnění nemá.  Jelikož okružní 
křižovatka staví na úroveň všechny větve křižovatky, to v případě přetížené I/34 proti komunikacím 
navazujícím není prioritou. Mam pocit se to usnulo na mrtvém bodě. Za mě do odbočení vlevo, tomu bych 
byl nekloněn.  

Vacek Miloš, Ing., referent odboru dopravy, koordinace správy a údržby silnic, Krajský úřad Středočeského 
kraje – Podobný případ byl u starého Kolína, mezi Kolínem a Kutnou Horou. Přidělali se odbočovací pruhy a 
problém zmizel.  Okružní křižovatka za nás je nevhodná.  

 

   
Křižovatka na I/38 u obce Nepřevázka – aktuální stav  

   



Křižovatka na I/38 u obce Nepřevázka – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 

   
Křižovatka na I/38 u obce Nepřevázka – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 
Křižovatka na sil. II/236 u obce Kačice 
 
Průsečná křižovatka na silnici II/236 se silnicí III/23631 v extravilánu. 
Silnice II/236 spojuje město Zdice (D5), Křivoklát (II/201), Lány, D6 u Tuchlovic, I/7 u Slaného. Silnice III/23631 
spojuje blízké obce se silnicí II/236 a S Kladnem. Křižovatka se nachází nedaleko obce Kačice mezi D6 a 
Slaným. Hlavní komunikaci tvoří silnice II/236. Průběh hlavní komunikace je ve směrové přímé na úrovni 
terénu.  Bez přídatných pruhů, omezeno předjíždění V3, rychlost upravena na 70 km/h z obou směrů. 
Přednost je určena zvýrazněnou SDZ P6 Stůj, dej přednost v jízdě. Větve vedlejší v přímé a malém oblouku, 
bez přídatných pruhů. Úhel křížení činí cca 68°. 
Otevřená krajina s poli, podél II/236 stromořadí v oblasti křižovatky přerušeno. Zábradlí na propustku. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2017: 13x; 1 osoba usmrcena, 3 osoba těžce zraněno, 14 osob lehce 
zraněno. 
 

Navržená opatření: 

• Úprava úhlu napojení 

• Okružní křižovatka 

 

Diskuse k tomuto místu: 

Vacek Miloš, Ing., referent odboru dopravy, koordinace správy a údržby silnic, Krajský úřad Středočeského 
kraje – Souběžná silnice II/606, teď probíhala ve dvou letech její rekonstrukce, včetně mostu a bylo to 
uzavřené. Občané Žehrovic samozřejmě jezdí většina do Prahy za zaměstnáním, a potřebovaly dostat se na 
D6 a právě jediná byla přes tuto třetí třidu, napojení na I/23 a do toho místa se přesunula veškera doprava. 
Je otázka, jestli v budoucnu, v tomhle tom místě budou takové intenzity a taková nutnost upravovat místo.  



Feldigel Jan, komisař, Policie ČR, Dopravní inspektorát Kladno - Tak dobrý den, já jsem já jsem z dopravního 
inspektorátu Kladně, tak tady ta křižovatka je velmi problematická z důvodu neukázněnosti řidičů. Je tam 
opravdu dlouhý úsek, kdy snížení na 70 km/hod.  opravdu není respektováno. Při poslední náhodě došlo 
k usmrcení, a řídit měl zaseklý tachometr v rychlosti 170 km. Za měn, by tu křižovatku bylo vhodno řešit, 
nebo spíš na to rovném úseku zpomalit. Dále co se tyká intenzit tak ano, silnice 606 byla opravovaná, ale 
v podstatě výjezd z Kladna, směrem na Slaný jsou dvě komunikace. Ta kladenská se už zacpává ve špiče, půlka 
na Šmečno a dál na Slaný. Intenzity nevím, jestli nám spadnou, ale lidi se tam naučili jezdit.  

 

 

    
Křižovatka na sil. II/236 u obce Kačice – aktuální stav 

  



   
Křižovatka na sil. II/236 u obce Kačice - 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 Ostrava a.s.  

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

kterým pořadatel konference věnoval upomínkové předměty. 

 



 


