
Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, 

Zlínský kraj, 2022 

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

uskutečnil 14. 9. 2022 v Kongresovém centru Zlín. Opět i v letošním roce byl o konferenci 

zájem a zúčastnilo se jí na 52 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné 

náměstek hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a primátor města Zlín Ing. et Ing. Jiří 

Korec 

 

 

I. blok konference 

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace: 

BESIP - Zdeněk Patík (Aktuální kampaně BESIP). 

Policie ČR - kpt. Bc. Miloš Kuře (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“. 

 



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 Zlínského 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 silnic I/47, III/4327 a místní komunikace v Kroměříži 

✓ Úsek silnice I/57 ve Valašských Kloboukách 

✓ Úsek silnice III/4915 Neubuz – Všemina 

✓ Křižovatka silnic I/57,II/487 a MK v Ústí u Vsetína 

✓ Úsek silnice na II/150 u Poličné 

✓ Směrový oblouk na III/36740 u Kvasic 

✓ Křižovatky na silnici I/50 u Veletin 

✓ Úsek silnice II/495 u obce Vlčnov 

K těmto místům se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.    

 Přechod pro chodce na silnici I/55 ve Starém Městě– opatření se připravuje 

   
Přechod pro chodce na silnici I/55 ve Starém Městě 

 

Vývoj opatření: 

2017 – zpracována studie, byla vybrána varianta světelné signalizace přechodu. V současné 

době se zpracovává projektová dokumentace k realizaci stavby. 

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


2018 – Proběhne dokončení PD světelného signalizačního zařízení  přechodu, realizace v roce 

2019. 

2021 - ŘSD zadalo zpracování studie na řešení celého průtahu silnice I/55 na kterém 

spolupracuje s městem. 

2022 – Bylo dokončena PD světelného signalizačního zařízení přechodu, které bylo projednáno 

s Policii ČR, na přechod budou žádány prostředky ze SFDI, realizace v roce 2023.    

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Křižovatka silnic I/35, III/01875 a MK u Zašové – opatření se připravuje 

   
Křižovatka silnic I/35, III/01875 a místní komunikace u Zašové 

 

Vývoj opatření: 

2016 - Proběhla instalace DZ – zákaz předjíždění, max. dovolená rychlost 70km/hod. 

2016, 2017 – zpracovává se PD DUR křižovatky v Zašové (SŽDC, územní rozhodnutí do konce 

r. 2017) →  po stavbě se uvažuje o zrušení této křižovatky (PD DSP bude řešit ŘSD, realizace 

stavby asi 2020).  

2017 – zpracovává se BI → rizika plynoucí z BI se budou řešit v r. 2018. 

2018 – BI již zpracována → navrženo snížení rychlosti na 70 km/h , úprava VDZ , realizace 2018 

až 2019. 

2019 – Bylo provedeno snížení rychlosti, úprava VDZ s možností levého odbočení nebyla 

realizována z důvodu šířkového uspořádání. 

2020 - V rámci generelu dopravy bylo provedeno jednání a tato křižovatka byla navržena k 

rekonstrukci. 



2021 – Zatím není žádná změna. 

2022 – ŘSD v současné době křižovatku neřeší. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 Přechod pro chodce na silnici I/55 v Uherském Hradišti – opatření se připravuje 

   
Přechod pro chodce na silnici I/55 v Uherském Hradišti 

 

Vývoj opatření: 

2016 – zpracována studie → preferovaná varianta – rozšíření komunikace v místě přechodu, 

zachování 4 jízdních pruhů, vložení středového ostrůvku, ve směru Uh. Hradiště – Kunovice by 

byl přidán pátý jízdní pruh pro levé odbočení do ul. Rostislavova, posunutí zastávky MHD blíže 

do centra (na úroveň parku Smetanovy sady). 

2017 – ŘSD ke studii dalo kladné vyjádření, příprava PD DUR + DSP v roce 2018 (řeší město 

UH).  

2018 – Probíhá zpracování PD DUR a DSP 

2019 – Probíhá zpracování DSP. Podána žádost o povolení stavby. 

2020 – V letošním roce začne probíhat rekonstrukce BUS zastávek včetně výměny povrchu. 

2021 – Vymístěna autobusová zastávky posunutá o 250 m výše, ŘSD zadalo zpracování studie 

na řešení celého průtahu silnice I/55 na kterém spolupracuje s městem. 

2022 - Vymístěna autobusová zastávky posunutá o 250 m výše, ŘSD zadalo zpracování studie 

na řešení celého průtahu silnice I/55 na kterém spolupracuje s městem. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 



 Křižovatka silnic I/49 a II/491 u Lípy – opatření se připravuje 

   
Křižovatka silnic I/49 a II/491 u Lípy 

Vývoj opatření: 

2016 – měla být provedena bezpečnostní inspekce křižovatky. Zvažovala se přednostní úprava 

této křižovatky před realizací dálnice D49. Bezpečnostní inspekce ale nebyla provedena z 

důvodu, že v této lokalitě nyní probíhají projekční práce na dálnici D49 a mění se tvary a 

umístění křižovatek. Na jaře 2017 bude jasno, jak to bude v této lokalitě s dálnicí D49. Poté 

ŘSD zadá bezpečnostní inspekci této křižovatky. 

2017 - ŘSD zpracovává PD DUR na okružní křižovatku (v předstihu před stavbou dálnice D49), 

varianta SSZ byla zamítnuta, možná realizace druhá polovina 2019. 

2018 – Příprava PD DUR na okružní křižovatku, realizace v roce 2020. 

2019 – Probíhá schvalování PD DUR v příštím roce příprava PD DSP. Realizace možná 2021. 

2020 – Dokončuje se chválení PD DUR v příštím roce příprava PD DSP. Realizace možná 2022. 

2021 - Dne 26.11.2020 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro přestavbu stávající 

křižovatky na turbo okružní křižovatku o průměru 62 m. V současné době je zpracován koncept 

DSP a probíhá jeho projednávání. Předpokládaná realizace v letech 2022 – 2023, dle průběhu 

soutěže na zhotovitele. 

2022 – Vydána žádost stavební povolení, dále bude prováděna dokumentace provádění 

stavby, předpokládaná realizace v letech 2023. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 



 Železniční přejezd P7207 na silnici III/4349 v Chropyni – opatření se připravuje 

  
Železniční přejezd P7207 na silnici III/4349 v Chropyni 

Vývoj opatření: 

2016 - železniční trať je zařazena do modernizace až na rychlost 200 km/hod (SŽDC), 

zpracována studie proveditelnosti → výstavba se předpokládá po roce 2020 (předpoklad 

plného zabezp. přej. závorami). 

10/2016 - správce kom. zvažoval, že VDZ a SDZ na komunikaci bude řešit (opt. psych. brzda, 

SDZ vlevo).  

2017 - správce kom. VDZ a SDZ z důvodu finančních prostředků zatím neřeší. 

2018 – KÚ ZLK navrhne možné řešení umístění VDZ a SDZ. Realizace v roce 2019. 

2019 – Proběhlo jednání o možném řešení MÚK a tímto zrušení žel. přejezdu. 

2020 – Připravuje se obchvat Chropyně a součástí bude i vybudování železničního podjezdu. 

2022 – Přejezd by se měl zrušit a na místo něho by měl byt MÚK.  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice III/49026 mezi Ludkovicemi a Březůvkami – opatření se připravuje 

  
Úsek silnice III/49026 mezi Ludkovicemi a Březůvkami 

 

Vývoj opatření: 

2016, 2017 - správce komunikace nechal zpracovat BI, ze které vyplynuly rizika k řešení. 

2017 – zpracovává se studie → řeší rizika plynoucí z BI (mj. řešení 3 křižovatek v úseku) 

2017, 2018 – bude se řešit zpracování PD (řešení šířk. usp. kom, posun středové čáry, snížení 

rychlosti, úprava DZ, instalace svodidel, řešení pev. přek. atd.) 

2018 – Správce komunikace čeká na schválení dotace na instalaci svodidel v úseku Kudlov – 

Březůvky realizace možná 2019, od Březůvek směrem na Ludkovice se připravuje BI z které 

vyplynou závady k odstranění. 

2019 – Dotace na instalaci svodidel nebyla schválena, od Březůvek byla dokončena BI z které 

vyšly závady na kterých se pracuje. 

2020 – KÚ zadává projektovou dokumentaci na odstranění rizik, které vzešly z BI. 

2021 – Beze zněm. 

 2022 – PD je zpracována, závady jsou odstraněny průběžně.   

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 



 Křižovatka na sil. III/43215 v Kroměříži – opatření se připravuje 

  
Křižovatka na sil. III/43215 v Kroměříži 

 

Vývoj opatření: 

 

2017 – Zde se uvažovalo o vykoupení pozemku pro okružní křižovatku, což se nepodařilo a 

také bourání plotu léčebny je nereálné. Tímto je nejlepší varianta světelně řízené křižovatky, 

na kterou se zpracovává již projektová dokumentace. 

2018 – Město Kroměříž zpracovává PD na umístění SSZ. 

2019 – Město Kroměříž upustilo od SSZ, navrhuje se varianta zjednosměrnění komunikace 

kolem květné zahrady a úpravu průjezdu křižovatkou. 

2020 – Bylo provedeno zjednosměrnění komunikace kolem květné zahrady, další úpravy zatím 

neprovedeny. 

2021 – Město přitavuje projektovou dokumentaci s tím, že tam umísťuje odbočovací pruhy. 

2022 – Projektová dokumentace je připravená, zaleží na městu kdy to realizuje. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/50 u St. Hrozenkova – opatření se připravuje 

   
Úsek silnice I/50 u St. Hrozenkova 

 

Vývoj opatření: 

 

2019 – Úsek silnice byl zařazen do zpracování BI. 

2020 – Byla provedena BI z které vyplynul návrh ke snížení jízdních pruhů, policie však s tímto 

návrhem nesouhlasí. V roce 2021 v tomto úseku dojde k výměně povrchu. 

2021 - Byla zpracována bezpečnostní inspekce, v letošním roce byla provedena oprava úseku, 

v rámci akce došlo k úpravě křižovatky na Bzovou (I/50 x III/49516) právě na základě 

doporučení BI. 

2022 – V úseku bude provedena bezpečnostní protismyková úprava. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 



 Přechod pro chodce na II/367 v Kroměříži – opatření se připravuje 

   
Přechod pro chodce na II/367 v Kroměříži 

 

Vývoj opatření: 

 

2019 – Městský úřad Kroměříž – V rámci celého města město Kroměříž zpracovává plán 

udržitelné mobility, takže veškerá doprava a riziková místa budou zpracovávána v tomto 

plánu. Koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku budou výstupy a možné návrhy 

řešení včetně tohoto místa.  

2020 – Plán udržitelné mobility je již zpracován, v rámci toho byl přechod pro chodce navržen 

k přestavbě. 

2022 – Beze změn.  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatky u přejezdu ve Zlíně – opatření se připravuje 

  
Křižovatky u přejezdu ve Zlíně 

 

Vývoj opatření: 

 

2017 – SŽDC připravuje PD na renovaci železniční trati a tento přejezd zde je také řešen. Zatím 

je řešen pouze stavebně, nicméně zabezpečení tohoto přejezdu, se bude řešit až v druhé fázi 

projektové dokumentace. Jak bude zabezpečen, rozhodne Drážní úřad. Na Krajském úřadě 

zazněl návrh, jestli není pravý čas v souvislosti s rekonstrukcí železnice, uvažovat o přemístění 

žel. přejezdu blíže k Vizovicím, aby byl přímo na vjezdu z ulice Podlesné. 

2018 – Návrh umístění VDZ (vodicí čáry průjezdu křižovatkou), před modernizací umístit 

závory, zjednosměrnit ul. U Náhonu. 

Návrhy na DK 2017 : Úprava uspořádání předností, Doplnění VDZInstalace SSZ s detekcí, X 

2019 - Město Zlín, aktuálně řešíme doplnění VDZ je to spíše provizorní řešení než proběhne 

oprava železničního přejezdu, doplnění VDZ proběhne ještě v letošním roce 2019 v podzimních 

měsících.  

2020 – Proběhlo doplnění VDZ k ohraničení průjezdu křižovatkou. Další opatření se již 

provádět nebudou, čeká se na modernizaci železnice a instalaci závor začátek 2023. 

2021– Proběhlo doplnění VDZ k ohraničení průjezdu křižovatkou. Další opatření se již provádět 

nebudou, čeká se na modernizaci železnice a instalaci závor začátek 2023. 

2022 - Čeká se na modernizaci železnice a instalaci závor, začátek modernizace 2025. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 



 Přechod pro chodce na I/57 ve Val. Meziříčí – opatření se připravuje 

   

Přechod pro chodce na I/57 ve Val. Meziříčí 

 

Vývoj opatření: 

 

2021 – ŘSD ČR, mimo problémový přechod pro chodce, neeviduje zásadní problém. Případná 

úprava přechodu pro chodce je v kompetenci obce. Ostrůvky z CITYBLOKů jsou v majetku 

města VM. V roce 2022 bude provedena obnova protismykové úpravy. 

2022 -  Bezpečností protismyková úprava bude provedena až v roce 2024 při úpravě povrchu. 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úsek silnice I/57 u města Brumov-Bylnice  – opatření se připravuje 

  
Úsek silnice I/57 u města Brumov-Bylnice 

Vývoj opatření: 

2022 – Snížená rychlost na 70 km/hod., bude provedena bezpečností protismyková úprava.  

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Křižovatka na sil. I/50 u obce Střílky  – opatření se připravuje 

  
Křižovatka na sil. I/50 u obce Střílky 

Vývoj opatření: 

2022 – Snížená rychlost na 70 km/hod., bude instalováno měření úsekové rychlosti, ŘSD zadalo 

veřejnou zakázku.   

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 sil. II/427 u obce Kostelany 
 
Úsek silnice II/427 s křižovatkou se silnicí III. třídy v poměrně přímém úseku v extravilánu.  
Silnice II/427 tvoří spojnici Starého Města u Uh.Hradiště (I/50,I/55) s Moravským Pískem (I/54) 
přes Nedakonice a Polešovice (má 14km). Tvoří spojnici obcí a měst po pravém břehu řeky 
Moravy, silnicemi I. třídy  je spojena na koncových místech s I/55 vedoucí v daném místě po 
opačném břehu řeky Moravy. 
Silnice III/4271 pouze spojuje obec Kostelany nad Moravou (900 obyv.) se silnicí II/427 -> 
St.Město nebo M.Písek. Opačná větev jako účelová komunikace také jako přístup k železniční 
zastávce. 
Úsek je charakterizován skupinou směrových oblouků velkých poloměrů, na sebe navazujících 
v otevřené krajině. Komunikace je dvoupruhová s minimálními zpevněnými krajnicemi, na 
úrovni terénu. Křižovatka svírá úhel 75°(83°) , vedl. větve dvoupruhové, obousměrné, 
přednost určena SDZ P6 – Stůj dej přednost. Směrové vedení je tvořeno V1a (0,125) a 
směrovými sloupky v základních rozestupech. Rychlost snížena místní úpravou na 50 km/h, 
zakázáno předjíždění. U křižovatky je umístěn přechod pro chodce délky cca 11m. Vyznačen 



zvýrazněným svislým značením a vodorovným značením. Za přechodem jsou umístěny 
„skoro“zálivy zastávek autobusů. Chodníky se nenachází na žádné větvi křižovatky. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2017: 8x; 1 osoby usmrceny, 4 osob lehce zraněno. 
 
Navržená opatření: 

• VDZ stavající stav 

• Přestavba (chodník, záliv, nástupiště) 

 

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil. 

 

   
Křižovatka na sil. II/427 u obce Kostelany– aktuální stav 



    
Křižovatka na sil. II/427 u obce Kostelany – navržené opatření na Dopravní konferenci 

 

 
 
Křižovatka na sil. II/428 u Tetětic 
 
Průsečná křižovatka silnice II/428 se silnicemi III/43330 a III/42815 v extravilánu. 
Silnice II/428 tvoří spojnici Drysic (D46), Ivanovic na Hané (I/47,D1), Morkovic-Slížan a 
Kroměříže (D1, I/47, II/367,II/432). Úsek se nachází mezi Morkovicemi a Kroměříží. Silnice 
III/43330 spojuje obec Dřínov se silnicemi II/433->D1 a silnicí II/428. Silnice III/42815  spojuje 
obec Zborovice se silnicemi II/428 a obcí Zdounky (II/432). Obě silnice končí na II/428 , 
vzájemnou návazností možné využít jako příjezd k D1 a Prostějovu  z obcí Zdounky a Zborovice. 
Hlavní komunikaci tvoří silnice II/428, průběh hlavní komunikace přechází z oblouku do přímý 
místo křížení na vrcholovém oblouku (stoupání 5,5% + 3,5%). Bez přídatných pruhů, dělicí čára, 
otevřená krajina, křižovatka ale v mírném zářezu.  Rychlost neomezena z obou směrů. 
Přednost je určena zvýrazněnou SDZ P4 Dej přednost v jízdě. Větve vedlejší také v přímé, bez 
přídatných pruhů, dělicí čára jen u křižovatky + V5.. Úhel křížení činí cca 82° a 90°. Větve mírně 
klesají ke křižovatce (2%) 
Vedlejšími větvemi je vedena cyklotrasa. U křižovatky objekty zemědělského družstva , ČSPH, 
zastávka BUS – napojeno na vedlejší větev. 
 
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2017: 8x; 2 osoby těžce zraněny a 11 osob lehce 
zraněny. 
 
Navržená opatření: 

• Snížení rychlosti (60km/h) 

• Úprava svahů 

• Důraz na sekání trávy 

 

 



Diskuze k tomuto místu: 

Ing. Slavíková Emilie, vedoucí odboru dopravy a SH, Krajský úřad Zlínského kraje: Místem 

jsem se již zabývaly, takže jsme tam přidali vodorovné značení, který bylo provedeno pouze 

barvou, takže dochází jejímu odstraňování, takže zlepšíme vodorovné značení a budeme se 

tím zabývat.  

 

    
Křižovatka na sil. II/428 u Tetětic – aktuální stav 

 

  
Křižovatka na sil. II/428 u Tetětic – navržené opatření na Dopravní konferenci 

  



 
Křižovatka na sil. II/428 u Tetětic – 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  

 


