4.

PĚŠÍ PROVOZ

V této kapitole se budeme věnovat stavbám, které přispěly nebo přispějí ke zkvalitnění infrastruktury
pro chodce. Popíšeme provedená omezení automobilové dopravy ve dvou ulicích, představíme návrh na
přestavbu křižovatky U Jána a uvedeme několik příkladů realizovaných staveb pro chodce v roce 2020.



Uzavření Šumavské ulice

Město Plzeň se rozhodlo výrazně zvýšit bezpečnost chodců v Šumavské ulici v úseku Nádražní –
Vocelova tím, že ulici uzavře pro automobilovou dopravu. V roce 2018 zde byl vybudován a otevřen nový
autobusový terminál v sousedství Hlavního nádraží, což ještě zvýšilo množství chodců v této lokalitě. Ulice
zůstala průjezdná pro autobusy a trolejbusy.



Uzavření Goethovy ulice

Z důvodu dlouhodobě neřešitelného nesprávného parkování automobilů v Goethově ulici byla tato ulice
uzavřena v úseku Kopeckého sady – Americká pro automobilovou dopravu s výjimkou MHD, zásobování,
cyklisty a vybrané dopravní obsluhy. Pomocí tohoto opatření se také zlepšila plynulost MHD a zkrátily se
přestupní vazby v uzlu Mrakodrap.
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Křižovatka U Jána získá novou podobu

Křižovatka U Jána, která se nachází v blízkosti jednoho z nejnavštěvovanějších turistických cílů města
Plzně – Plzeňského Prazdroje, změní svoji podobu a stane se přívětivější především pro chodce, kteří míří
z centra města do pivovaru a jeho okolí. Chodci mají v současnosti pouze jedinou možnost, jak lze část
křižovatky překonat, a to po lávce přes ulici U Prazdroje.

Plánovaný stav

Současný stav

Správa veřejného statku města Plzně zajistila projekt pro stavební povolení na úpravu křížení ulic
Tyršova, Pražská, Sirková a U Prazdroje. Cílem je doplnit místa pro přecházení přes ulice Tyršova, Pražská
a Sirková tak, aby bylo možné přes všechna čtyři ramena křižovatky U Jána legálně přejít. Plánované stavební
zásahy budou dosti komplikované, protože se jedná o křižovatku dvou silnic I. třídy, kterou v pracovní den
projede přes 50 tisíc vozidel a také více než šest stovek tramvají. V Sirkové ulici bude po přestavbě o jeden
řadicí pruh méně, zůstanou ale stále tři pruhy. Naopak výjezd z Pražské ulice bude posílen o další pruh pro
směr přímo. Celkové náklady stavby jsou odhadnuty na 56 milionů korun, z toho úpravy na vodohospodářské
infrastruktuře budou činit 11 milionů korun, na silnicích I. třídy 15 milionů korun a na městských komunikacích
30 milionů korun.

Příklady staveb realizovaných v roce 2020


Nové schodiště z Mikulášské ulice k Radbuze

Cesta z Mikulášské ulice k Radbuze přes park „U Ježíška“ je díky novému schodišti i dalším úpravám
bezpečnější a pohodlnější. Město Plzeň v červnu dokončilo projekt, který upravuje cestu pro pěší z Mikulášské
ulice přes park „U Ježíška“ k řece Radbuze, kde je napojena na stávající stezku pro chodce a cyklisty podél
řeky. Součástí projektu byly i sadové úpravy, pořízení mobiliáře a prolézačky pro děti. Akci za 15,2 milionu
včetně DPH měla na starost Správa veřejného statku města Plzně. Stavbu realizovala firma ISKOM spol. s.r.o.
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Oprava povrchu ulice K Stráži – zohlednění chodců a cyklistů

Ulice K Stráži je účelová komunikace s vozovkou šířky 2,5 m v poměrně prudkém svahu jižního úbočí
vrchu Mikulka. Není zde dešťová kanalizace a pozemek města podél vozovky je velmi úzký (pro zasakování
dešťových vod je malý prostor). Vzhledem ke konfiguraci terénu není ani možné zřídit chodník. Při opravě
komunikace byl kvůli zasakování vody zvolen povrch z vegetační dlažby (zásyp štěrkem bez zatravnění).
Protože je tento povrch poměrně nepříjemný pro chůzi a jízdu na kole, byla část vozovky v šířce 0,9 m
provedena jako asfaltový pás. Jedná se o uspořádání vozovky, které bylo v Plzni použito již u několika ulic
v oblasti Výsluní a zdá se, že to je přijatelný kompromis mezi požadavky na zasakování dešťových vod a
dopravní provoz. Délka opraveného úseku ulice K Stráži je 224 m, rozpočtová cena 1,1, mil. Kč bez DPH.
Opravu zajišťovala SVSMP.



Lávka České údolí

Správce komunikací zajistil opravu pochozí izolace lávky pro pěší
a cyklisty přes řeku Radbuzu v Českém údolí mezi ulicemi K Lávce
a Osadní.



Lávka Božkov – Koterov

Lávka přes řeku Úslavu spojující Božkov a Koterov prošla opravou
nátěrů a bylo provedeno nové opevnění opěr lomovým kamenem.



Lávka Cukrovarská

Na lávce přes Radbuzu v Cukrovarské ulici byly obnoveny nátěry
zábradlí a sanován povrch opěr.



Lávky Koperníkova ulice

Správce komunikací zajistil během června a července opravu lávky
u nádraží Plzeň – Jižní Předměstí v Koperníkově ulici. Byly obnoveny
nátěry, vyměněna pochozí izolace a následně obnoveno vodorovné
dopravní značení.
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