
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Kraj Vysočina, 2022 

 

10. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Kraj Vysočina uskutečnil 14. 10. 

2022 v EA Business Hotelu Jihlava. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 65 

účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné Mgr. Vítězslav Schrek, MBA hejtman Kraje 

Vysočina  a Karolína Koubová. primátorka statutárního města Jihlava.   

 

 

I. blok konference   

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Mgr. Veronika Vošická Buráňová (Aktuální kampaně BESIP) 

Policie ČR - kpt. Bc. Michal Ferbar, DiS (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2021, nejzávažnější dopravní 

nehody a priority PČR pro rok 2021). 

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“. 

 

 

 

 



 

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 Kraje Vysočina 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. 

✓ Napojení silnice II/360 s ulici Třebíčsko ve Velkém Meziříčí 

✓ Křižovatka silnic  I/34 x I/37 Ždírec nad Doubravou 

✓ Křižovatka silnic II/152 a II/408 v Jemnici 

✓ Křižovatka silnic II/351, III/35116 ul. U Kuchyňky a MK ul. U Obůrky, Třebíč 

✓ Křižovatka silnic II/351 a II/401 u obce Slavičky 

✓ Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna) 

✓ Křižovatka silnice II/352, ul. Průmyslové a Heroltické, Jihlava 

✓ Železniční přejezd P3836 na silnici II/392 v Kralicích nad Oslavou 

✓ Železniční podjezd na silnici I/34 v Pelhřimově 

✓ Napojení ulice Poříční na ulici Vrchovecká ve Velkém Meziříčí 

✓ Křižovatka silnic II/129 a II/347 a MK v Humpolci 

✓ Křižovatka silnic II/360 a II/351 v Třebíči 

✓ Úsek silnice II/406 u Kostelce 

✓ Úsek silnice II/523  Větrný Jeníkov – Bílý Kámen 

✓ Směrový oblouk na I/19 u Radňovic 

✓ Úsek silnice II/152 u Mor. Budějovic 

✓ Oblouk na silnici I/38 u Svojkovic 

✓ Úsek silnice II/112 u obce Čakovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 Obchvat Havlíčkova Brodu– opatření se připravuje 

    
Obchvat Havlíčkova Brodu 

 

Vývoj opatření: 

 

2015 - vydáno územní rozhodnutí, výkup pozemků v trvalém záboru pro obchvat. 

2016 – pokračují výkupy pozemků. 

2017 – Nejsou vykoupeny všechny pozemky, probíhá soudní řízení s majitelem pozemku. Realizace stavby se 

posouvá do rozhodnutí soudu. 

2018 - Bude vydáno stavební povolení, je však předpoklad odvolání ze strany účastníků řízení. 

2019 – Do konce září běžela odvolací lhůta proti stavebnímu povolení. Již bylo zadáno výběrové řízení na 

realizaci stavby. 

2020 – Beze změn. 

2022 – Probíhá realizace stavby. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 



 

 Křižovatka silnic II/351 a II/399 v Dalešicích – opatření se připravuje 

   
Křižovatka silnic II/351 a II/399 v Dalešicích 

Vývoj opatření: 

 

2018 – KÚ Vysočina – V současné době řešíme tuto křižovatku v projektové dokumentaci na průsečnou. Tato 

trasa je do budoucna plánována jako trasa nadměrného nákladu elektrárny Dukovany. Z tohoto důvodu je 

nereálná realizace okružní křižovatky. Velkým problém jsou zde autobusové zastávky a řešení pohybu 

chodců.  

2019 – Byla zadána PD na úpravu křižovatky stále není jasné, jaké bude řešení. Realizace v roce 2020. 

2020 – KÚ má již zpracovanou dokumentaci pro územní řízení, řeší se výkupy pozemků a pokračujeme ve 

zpracování dokumentace pro stavební povolení. Křižovatka je řešena jako průsečná. Zajištění potřebných 

povolení a realizace bude možná až po vypořádání pozemků potřebných pro stavbu. 

2021 - Pokračujeme ve zpracování dokumentace pro stavební povolení, probíhá majetková příprava. 

2022 - Je vypracovaná PDPS, je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizaci připravujeme ke 

spolufinancování z IROP2. Předpoklad termínu realizace 2024 – 2025.  Je ponechána průsečná křižovatka. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 



 

 Oblouk v křižovatce na I/23 u Mrákotína – opatření se připravuje 

   

Oblouk v křižovatce na I/23 u Mrákotína 

Vývoj opatření: 

 

2017 – ŘSD – V případě tohoto oblouku a křižovatky se silnicí III třídy, došlo k vyřezání křoví a osazení SDZ 

Z3, nic dalšího neřešíme. V současné době to nemáme vyhodnoceno od Policie ČR jako nehodové místo, 

navrhované řešení, ač se to nezdá je dost náročné. Určitě by se našly i další varianty ale v současné době 

neuvažujeme zadat inspekci, nejsou k tomu důvody. Pokud bychom dostali podnět od PČR budeme to řešit. 

2019 – Zpracovává se BI, na základě této inspekce se bude připravovat technická studie. 

2020 – Beze změn 

2022 - Byla zadána PD na úpravu křižovatky. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 Křižovatka II/353 a II/348 u obce Stáj – opatření se připravuje 

   
Křižovatka II/353 a II/348 u obce Stáj 

Vývoj opatření: 

 

2019- Byla zpracována projektová dokumentace na úpravu křižovatky. Bude zažádáno o dotační titul. 

2020 - Vzhledem k tomu, že se nedaří zajistit potřebné pozemky pro celou stavbu, bude z prostředků IROP 

řešena pouze část rekonstrukce silnice II/353 v úseku již rekonstruovaného úseku za obcí Jamné až cca 0,5 

km před předmětnou křižovatku. Na zajištění pozemků pro další úsek včetně předmětné křižovatky se nadále 

pracuje. 

2021 - Majetková příprava akce nadále pokračuje, křižovatku u Stáje chceme zkusit vyřešit novým povrchem, 

VDZ a SDZ na základě bezpečnostní inspekce příští rok. 

2022 – Hotová je projektová dokumentace, na zajištění pozemků pro další úsek včetně předmětné křižovatky 

se nadále pracuje. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 



 

 Křižovatka silnic II/152 a II/399 u Hrotovic – opatření se připravuje 

   
Křižovatka silnic II/152 a II/399 u Hrotovic 

Vývoj opatření: 

 

2019 – Krajský úřad Kraje Vysočina – V současné době jsme nechali zpracovat bezpečnostní inspekci s tím, 

že její závěrem je návrh řešení této křižovatky. V současné době máme zpracovanou PD na úsek mezi touto 

křižovatkou a Hrotovicemi, kde chceme sjednotit kategorii, čímž dojde k homogenizaci této trasy a myslím, 

že i ke snížení rychlosti, protože jsou zde úseky, kde se nedodržuje stanovená rychlost. 

2020 - Na základě bezpečnostní inspekce byla zpracována variantní studie křižovatky s návrhem dočasných 

menších stavebních úprav ve stávající křižovatce (usměrnění dopravy – zřízení ostrůvků a osazení balisety) a 

návrhem dvou variant kompletní přestavby křižovatky (vybudování OK nebo odsazené průsečné křižovatky). 

Dočasné stavební úpravy budou provedeny do konce října letošního roku. Ve věci kompletní přestavby 

probíhá projednání navržených variant. 

2021 - Probíhá vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, předpokládáme 

realizaci v roce 2022. 

2022 -  Přestavba křižovatky s fondu SFDI. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 



 Úsek silnice I/34 u Humpolce – opatření se připravuje 

   
Úsek silnice I/34 u Humpolce 

Vývoj opatření: 

 

2021 - Povrch vozovky opatřen protismykovou úpravou. V současné době se řeší SDZ a VDZ značení.  

2022 - V současné době se řeší SDZ a VDZ značení a prořezávka zeleně. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/23 u Kralic n. Oslavou – opatření se připravuje 

   
Úsek silnice I/23 u Kralic n. Oslavou 

Vývoj opatření: 

 

2022 – Připravuje se oprava živičného krytu termín realizace 2024.     

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na sil. II/602 u obce Věžnice – opatření se připravuje 

   
Křižovatka na sil. II/602 u obce Věžnice 

Vývoj opatření: 

 

2022 – Zpracovaná projektová dokumentace, povrch vozovky bude opatřen mikrokobercem.    

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice II/385 u obce Střítěž – opatření se nerealizují 

   
Oblouk na silnici I/38 u Svojkovic 

Vývoj opatření: 

 

2021 – Beze změn. 

2022 - Žádné opatření v současné době nepřipravují. 

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 

Křižovatka na I/38 u Golčova Jeníkova 
 
Průsečná křižovatka silnic I/38, II/130 a MK v extravilánu. 
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. Křižovatka se nachází mezi Čáslaví a 
H.Brodem u Golčova Jeníkova. Silnice II/130  spojuje Golčův Jeníkov s Ledčí n.Sázavou s D1 (exit 81 
Koberovice) a Křelovice (II/112, II/129). MK tvoří jednu ze spojnic páteřní komunikace města Golčův Jeníkov 
(III/3456) se silnicí I/38. Hlavní komunikaci tvoří silnice I/38. Průběh hlavní komunikace je v přímé, přídatné 
pruhy pro levé odbočení,. Rychlost omezena na 70 kmh z obou směrů, zakázáno předjíždění. Přednost je 
určena SDZ P6 Dej přednost v jízdě. Větve vedlejší v přímé, bez přídatných pruhů, pouze směrovací ostrůvky. 
Křižovatka je na úrovni terénu, hl. silnice přechází z mírného zářezu na most. MK nájezd k mostu.  Úhel křížení 
činí cca 90°.  
V nárožích svahy zářezu, začátek svodidla + zábradlí 
 



Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2017 10x;  1 osoby těžce zraněna a 19 osob lehce zraněno. 
 

Navržená opatření: 

• Dopravní zrcadlo 

• Stavební úprava křižovatky 

 

Diskuse k tomuto místu:  

Lev Miroslav, Ing.  vedoucí provozního úseku, ŘSD ČR, Správa Jihlava:  Ta křižovatka už měla potíže před 

tím, tak že došlo k zaslepení místní komunikace. Město si sehnalo bezpečnostní inspekci, křižovatka po 

nějakých úpravách VDZ a SDZ bude bezpečná, tak se to udělalo. Tato varianta a mi osobně libí, akorát to je 

přeložka II tř. a místní komunikace.  

Z pléna : Za investiční oddělení my to sledujeme, křižovatka II tř. a místní komunikace , vyjdeme vstříc my 

to za nás zpracované nemáme.  

 

   
Křižovatka na I/38 u Golčova Jeníkova – aktuální stav 

 



    
Křižovatka na I/38 u Golčova Jeníkova – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 
 
Křižovatka na sil. I/23 u Vícenic 
 
Průsečná křižovatka na silnici I/23 se silnicí II/399 a účelovou komunikací v extravilánu. 

Silnice I/23 tvoří spojnicí Soběslavi (D3), Jindřichova Hradce (I/34), I/38, Třebíče a Brna (D1, D2,D52, I/43, 

I/50). Silnice II/399 spojuje Velkou Bíteš (D1,I/37) s Náměští nad Oslavou (I/23), kolem Hrotovic do Znojma 

(I/38,I/53). Účelová komunikace napojuje osadu Placký Dvůr na silnici I/23. Křižovatka se nachází nedaleko 

Náměště nad Oslavou.. Hlavní komunikaci tvoří silnice I/23, průběh hlavní komunikace je ve směrové přímé 

a nedalekými směrovými oblouky větších poloměrů. Křižovatka se nachází v údolnicovém oblouku.  Bez 

přídatných pruhů, ovšem podél hl. komunikace zpevněné plochy.  Rychlost neomezena. Přednost je určena 

SDZ P4 Dej přednost v jízdě. Větve vedlejší v přímé, bez přídatných pruhů. Úhel křížení činí cca 80°. 

Dvě nároží se stromy, dvě nároží zábradelní svodidla na mostě přes vodní tok.. V blízkosti křižovatky zastávky 

MHD v zálivech, odstavná plocha. Sousední křižovatka ve vzd. 120m. 

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2017: 6x; 9 osob lehce zraněno. 

 

Navržená opatření: 

• Snížení rychlosti, úprava značení V2 -> V1,V3 

• Rozšíření a vytvoření levého odbočení 

• Konkrétní vymezení dopravních ploch 

Diskuse k tomuto místu: 

Lev Miroslav, Ing.  vedoucí provozního úseku, ŘSD ČR, Správa Jihlava:  Začneme to řešit.  

 



   
Křižovatka na sil. I/23 u Vícenic – aktuální stav 

  

 

   
Křižovatka na sil. I/23 u Vícenic – 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  Ostrava a.s.  

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

kterým pořadatel konference věnoval upomínkové předměty.  

 


