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ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Městský okruh v úseku Chebská – Karlovarská

V úterý 14. července 2020 byla slavnostně zahájena v meandru řeky Mže v Radčicích stavba západní
části městského okruhu v úseku Chebská – Karlovarská v Plzni. Nový úsek navazuje na stavbu městského
okruhu Domažlická – Chebská dokončenou v roce 2014 a je ukončen šestiramennou spirálovou okružní
křižovatkou na styku ulic Studentská, Karlovarská a silnice I/20 do Karlových Varů. Náklady na stavbu převyšují
1,7 miliardy korun bez DPH a stavba je z velké části financována z evropských fondů. Dokončením druhé etapy
„Západního okruhu“ se propojí Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí, tedy konkrétně
nejrozsáhlejší průmyslová zóna města s největšími sídlišti na severu Plzně. Hlavním investorem stavby je SÚS
Plzeňského kraje za spoluúčasti města Plzně, jedná se o budoucí silnici II. třídy.

Vizualizace
Městský okruh Plzeň, úsek Chebská – Karlovarská, propojí silnici II/605 (Křimická – Chebská) a silnici
I/20 (Karlovarská). Naváže na předcházející, již zrealizovanou část od ulice Domažlická. Silnice je navržena
jako polovina výhledové čtyřpruhové kategorie, zemní těleso a mosty nad silnicí se staví s výhledem budoucího
rozšíření. Křížení s ul. Chebská bude řešeno mimoúrovňově pomocí třípolového mostu o délce 50 metrů. Za
tímto křížením okruh vstupuje na estakádu, kterou překonává ulici Plzeňská, údolní nivu řeky Mže včetně vlastní
řeky a dále silnici III/18050 Plzeň – Radčice. Délka estakády je 1,2 kilometru.
Za ulicí V Radčicích okruh pokračuje v terénním zářezu a ve směru k Sylvánu je navržen stoupací pruh.
Okruh podchází biokoridor v km 4,3 a pokračuje ke křižovatce Sylvánský vrch, kde je deltovitou mimoúrovňovou
křižovatkou napojena tzv. jižní větev městského okruhu. Samostatnou obslužnou komunikací se napojují též
Radčice a na této komunikaci jsou vytvořeny oboustranné zálivy pro veřejnou dopravu s pěším napojením
směrem k Radčicím i k Zámečku.
Sídliště Vinice – Sylván bude na okruh napojeno větví o délce 1,4 km, která vyústí do okružní křižovatky
v ulici Na Chmelnicích. Za křižovatkou Sylvánský vrch podchází okruh v km 4,7 druhý biokoridor a následně
v km 5,2 stezku pro chodce a cyklisty. V km 5,5 se předpokládá výhledové napojení výrobně-obchodních areálů,
jejichž budoucí výstavbu umožňuje v této oblasti územní plán.
Na silnici I/20 Karlovarská je okruh napojen novou šestiramennou spirálovou okružní křižovatkou
umístěnou v blízkosti areálu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Z této křižovatky je dále
napojena Studentská ulice, původní Karlovarská ulice a další areály, které vznikají v blízkosti. V úseku mezi
MÚK Sylvánský vrch a OK Karlovarská je součástí celého projektu také zřízení stezek pro chodce a cyklisty.
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Severovýchodní část městského okruhu

Jedná se o novou čtyřpruhovou silnici I. třídy mezi ulicemi Plaská a Jateční, jde o součást městského
okruhu v jeho východním segmentu. Tento úsek dlouhý cca 1,4 kilometru uleví dopravě v okolí Velkého
Boleveckého rybníka a zlepší propojení Doubravky a Severního Předměstí. Stavba je financována částečně
z evropských fondů a za spoluúčasti investorů Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje a města Plzně. Rozpočet pouze na stavební činnost je 500 milionů korun bez DPH.

Vizualizace

V roce 2020 byl vytěžen hluboký zářez v místě bývalého kamenolomu i v blízkosti budoucí okružní
křižovatky s ulicí Jateční a byly provedeny hrubé terénní úpravy na celé trase stavby. Buduje se kanalizace,
realizují se překládky inženýrských sítí, protlaky pod železnicí a pod komunikacemi. Zároveň s těmito pracemi
probíhá výstavba nového železničního mostu na trati Plzeň – Žatec, jehož pilíř bude uprostřed nově budované
okružní křižovatky pod Bílou Horou. Starý železniční most byl snesen na začátku května. Z důvodu pokračující
výstavby byla převážnou část roku uzavřena komunikace mezi Roudnou a Bílou Horou.

Kromě samotné silnice a přeložky železniční trati je součástí stavby také souběžná stezka pro chodce
a cyklisty a protihlukový val. V křižovatce s ulicí Pod Stráží vznikne nová světelná signalizace.
Stavba je součástí plánovaného průtahu silnice I/20 Plzní. Celá východní část okruhu bude dlouhá cca
7 kilometrů. Průtah bude napojen na dálniční přivaděč na Bručné (směr od Písku), povede údolím Úslavy a
podél teplárny a třídicího nádraží až k ulici Studentská směrem na Karlovy Vary. Celý by měl být hotový kolem
roku 2030.
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Mohylová ulice

V dubnu 2019 byly zahájeny stavební úpravy Mohylové ulice v úseku Husův park – Masarykova
a rekonstrukce mostu přes Úslavu v Chrástecké ulici, které trvaly více než rok. Délka stavebních úprav
Mohylové ulice byla 466 metrů.
Bylo zde provedeno nové šířkové uspořádání komunikace včetně výměny konstrukčních a krycích
vrstev, zrekonstruovány byly zastávkové zálivy autobusů MHD. Dále došlo k úpravě stávajících chodníků na
stezku pro chodce a cyklisty, úpravám křižovatkových napojení místních komunikací a k vybudování nových
parkovacích stání. Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok včetně
odlehčovací komory a také vodovodu z tvárné litiny. Rekonstrukce navazujícího mostu přes Úslavu spočívala
v zesílení nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů, výměně vozovky a izolace a celkové sanaci
železobetonové konstrukce mostu. Investorem byla SÚS PK spolu s městem Plzeň a Vodárnou Plzeň a.s.,
celkové náklady se vyšplhaly na 92 mil. korun.



Studentská ulice

Po dlouhé a rozsáhlé rekonstrukci se 1. října 2020 vrátila veškerá doprava do horní části Studentské
ulice (úsek mezi Gerskou ulicí a hokejovou halou na Košutce). Úpravy probíhaly od března 2018 a neplánovaně
se protáhly kvůli většímu rozsahu sanace kolektoru pro inženýrské sítě.
V novém dopravním řešení došlo k šířkovým úpravám jízdních pruhů, které nyní lépe odpovídají
intenzitám automobilové dopravy i modernějším zásadám pro navrhování komunikací. Současně se vylepšily
podmínky pro přecházení chodců. Součástí stavby byla i rekonstrukce a doplnění zastávkových zálivů,
celoplošné opravy chodníků a stezek pro chodce a cyklisty, obnova a doplnění světelné signalizace, veřejného
osvětlení a sadové úpravy. Z pohledu technické infrastruktury byla nejvýznamnějším objektem přeložka
Boleveckého kanalizačního sběrače. Investorem stavby byly ŘSD ČR, město Plzeň a Vodárna Plzeň a.s.,
celkové náklady byly za město Plzeň 43,4 mil. Kč plus dva kolektory celkem za 9,4 mil. Kč.
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Rekonstrukce mostu Valcha – Litice

Silniční most přes řeku Radbuzu, který spojuje městské části Litice a Valcha, prošel v roce 2020
rozsáhlou rekonstrukcí. Most funguje jako důležitá spojnice v příměstské jihozápadní oblasti. Byl uveden do
provozu v roce 1972 v souvislosti s dokončením vodní nádrže České údolí, přičemž nahradil dřívější ocelový
nýtovaný most z počátku 20. století.
Na základě analýzy možností obnovy byla jako nejvhodnější zvolena výměna nosné konstrukce a
sanace spodní stavby mostu. Kvůli obnově spodní stavby byla snížena hladina vodní nádrže České údolí o více
než 2 metry. Po snesení stávající konstrukce byly upraveny hlavy pilířů a na ně osazeny nové prefabrikáty –
nosníky ve tvaru T. Kromě samotné obnovy mostu byl vybudován nový chodník nejen na mostě, ale i
v nájezdech k mostu v celkové délce zhruba 370 m. Současně bylo vybudováno i nové veřejné osvětlení. Tím
se zvýšila bezpečnost zejména chodců mezi jádrem litického obvodu a rekreační osadou na levém břehu řeky.
Cena stavby byla cca 45 mil. Kč, investorem bylo město Plzeň.



Oprava Rooseveltova mostu

Rooseveltův most spojující čtvrť Roudná s centrem Plzně postupně prochází kvůli zhoršenému stavu
mostní konstrukce velkou opravou. V první etapě v roce 2019 byl obnoven mostní svršek a mostní závěry, na
to navázala v roce 2020 oprava spodní stavby mostu v části přes Tyršovu ulici a pravobřežní estakády. Opravy
mostu byly koordinovány se stavebními pracemi na Tyršově ulici, které provádělo ŘSD. Stavba v roce 2020
zahrnovala odstranění stávajícího dříku jednoho pilíře, zhotovení nového a uložení mostovky na nová ložiska,
sanaci všech podpěr i spodní stavby estakády až po řeku Mži a výměnu ložisek na opěrách u Tyršovy ulice.
Náklady na opravu byly 12,2 milionu korun, investorem bylo město Plzeň. Do budoucna zbývá ještě obnova 4
schodišťových věží.
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Oprava mostu přes Úslavu v Těšínské ulici

Během července a srpna došlo k opravě mostu přes řeku Úslavu v Těšínské ulici na Doubravce. V rámci
opravy se provedla celoplošná oprava obrusné vrstvy asfaltu v tloušťce 50 milimetrů, vyměnil se také dožilý
a nevyhovující dilatační mostní závěr a došlo k obnově vodorovného dopravního značení.



Oprava mostu v Koperníkově ulici

Správce mostu zajistil též opravu povrchu vozovky mostu v Koperníkově ulici. Byl odfrézován současný
povrch mostu od křižovatky s ulicí Borská po křižovatku s ulicí Hálkova. Dále byla provedena důkladná
penetrace a byla položena nová vrstva asfaltu. Na závěr byl opraven nátěr zábradlí v místech poškození, což
bylo cca 20 procent plochy.
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Celoplošná oprava Francouzské ulice

V termínu 7. - 20. 4. 2020 proběhla oprava povrchů komunikace ve Francouzské ulici v celé délce od
okružní křižovatky v Částkově ulici až po ulici Slovanská alej. V rámci stavby byly provedeny lokální opravy
obrubníků a přídlažeb, upraven dělicí ostrůvek u Strnadovy ulice a vyměněna obrusná asfaltová vrstva.



Okružní křižovatka v Radobyčicích a Dlážděná ulice

SÚS Plzeňského kraje a město Plzeň upravily Dlážděnou ulici v Radobyčicích a přispěly tak ke zvýšení
bezpečnosti motoristů i chodců. Byla zde vybudována do té doby zcela chybějící infrastruktura pro pěší a také
nová okružní křižovatka, která představuje žádoucí zklidnění dopravy na průtahu malým sídlem. Kompletní
rekonstrukce Dlážděné ulice byla nutná především z důvodu velmi špatného stavu vozovky a doprovodných sítí
po výstavbě kanalizace a vodovodu. Nově zde vznikly také zastávkové zálivy pro autobusové linky městské
hromadné dopravy i veřejné dopravy Plzeňského kraje. Celkové náklady na tuto stavbu činily za město Plzeň
cca 31,8 mil. Kč.
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Oprava vozovky v Tylově ulici

Správa veřejného statku města Plzně zajistila během letních prázdnin celoplošnou opravu Tylovy ulice
v úseku Koperníkova – Skrétova včetně opravy zastávky městské hromadné dopravy a výměny signalizačního
zařízení na křižovatce Tylova – Koperníkova. Na vozovce se nacházelo velké množství poruch, například
vysprávky, výtluky, projeté koleje, poklesy, deformace a trhliny.
Celková délka rekonstruovaného úseku byla 126 metrů. V rámci oprav se odfrézovaly asfaltové vrstvy
vozovky, vyrovnaly propadlé obruby, v místech stávajícího liniového odvodnění bylo provedeno přespádování
tak, aby voda odtékala do uličních vpustí. Zastávka MHD má nově povrch z asfaltového betonu, shodně
s opravenou vozovkou. Součástí úpravy byla oprava povrchu chodníků v místech vyrovnávaných obrub.



Stavební úpravy Bolevecké ulice

V průběhu měsíce září 2020 zrealizovala SVSMP opravu části Bolevecké ulice nacházející se
v protilehlém rohu křižovatky s Karlovarskou ulicí. Důvodem byl požadavek na přizpůsobení stavu komunikace
skutečnému provozu a zajištění optimálně možného počtu parkovacích stání v dotčeném úseku komunikace.
Během stavby byla provedena oprava stávajícího chodníku, původní povrch byl nahrazen zámkovou dlažbou
včetně vodících linií pro nevidomé. Plocha chodníku byla rozšířena tak, aby korespondovala s dosavadními
přirozenými trasami chodců. Součástí stavby bylo též vybudování 9 nových parkovacích stání. Celé pochozí
prostranství doplňuje nově vytvořené rabátko osázené pokryvnými keři, které se v následujících letech
zazelenají, zhoustnou a v letním období vytvoří bohatý, krásně kvetoucí porost.
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Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská – Rokycanská

Jedná se o regeneraci poměrně rozsáhlého území o rozměrech 300 x 150 m v sídlišti Lobzy, kde
proběhla celková modernizace uličních prostorů a veřejných prostranství. Provedené úpravy přispěly ke
zlepšení možnosti parkování, odstranily špatný technický stav komunikací, zvýšily bezpečnost chodců i
motoristů a průjezdnost mezi jednotlivými bloky.

Nedílnou součástí stavby byla revitalizace zeleně, úpravy a rekonstrukce veřejného osvětlení.
Navrženo bylo také nové odvodnění, pro které se v některých místech vybudovaly nové přípojky. Finálním
povrchům předcházela i rekonstrukce kanalizace a vodovodu, byly také provedeny přeložky elektrických kabelů
a slaboproudých rozvodů. Náklady na tuto stavbu činily cca 28 mil. Kč.
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Úprava autobusových zastávek v Podhájí

Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně dokončilo úpravu autobusových
zastávek „Rozcestí Podhájí“ v ulici K Černicím v místní části Radobyčice – Podhájí. Původní situace byla
značně riziková především pro chodce, protože zastávky se nacházely v úseku komunikace s velkou šířkou
vozovky, ve směrovém oblouku, bez usměrnění nebo fyzického zpomalení vozidel a bez rozumného přístupu
pro chodce na zastávku směr Bory. Podstatou projektu bylo především zúžení vozovky a její rozdělení dlouhým
dělicím pásem, který vytvořil tzv. zastávkovou zátku. Toto uspořádání sice zastaví řidiče v případě stojícího
autobusu v zastávce, na druhou stranu poskytuje daleko větší bezpečí při pohybu cestujících – chodců na
komunikaci. Dochází též k psychologickému zpomalení vozidel a je zabráněno případnému předjíždění
v prostoru zastávek. Dalším významným přínosem úpravy je doplnění přechodu pro chodce, rozděleného
středním dělicím ostrůvkem, který zajistí bezpečný přístup na zastávku ve směru na Bory. Zastávky jsou nyní
kompletně bezbariérové, ve směru do Černic byl doplněn přístřešek pro cestující. Náklady byly 4,2 mil. Kč.



Úprava autobusové zastávky Pod Zámečkem

Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně zajistilo úpravu autobusových zastávek
„Pod Zámečkem“ v ulici V Radčicích v městské části Plzeň – Radčice. Tyto zastávky leží při velmi frekventované
silnici, kde byla ještě donedávna dovolená rychlost 90 km/h (nyní snížena na 70 km/h). V původním stavu byly
zastávky bez nástupišť, bez vhodného přístupu a s provizorním přístřeškem pouze ve směru do Plzně. Zastávka
směrem do Radčic se nacházela přímo v napojení boční komunikace. Nyní mají zastávky v obou směrech
standardní nástupiště, na komunikaci směřující k Zámečku jsou napojeny krátkými chodníky, doplněno bylo
místo pro přecházení přes silnici a také nové veřejné osvětlení. Náklady činily 2,8 mil. Kč.
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Oprava vozovky v ulici U Trati

Poté, co byly dokončeny rozsáhlé úpravy v ulicích Skvrňanská, Studentská a Radčická a byl v nich
obnoven normální provoz, přistoupilo město k celoplošné opravě povrchu vozovky v ulici U Trati mezi
křižovatkami s ulicemi Klatovská a Doudlevecká v úseku dlouhém cca 600 m. Vozovka zde vykazovala
trhliny, výtluky a byly zde vyjeté koleje.
Byla odfrézována původní asfaltová vrstva, položena nová, dále bylo obnoveno vodorovné dopravní
značení a upraveny byly i zastávky příměstské a městské dopravy. Rekonstrukcí prošlo i odvodnění, dále došlo
k rekonstrukci signalizačního zařízení na křižovatce ulic U Trati a Doudlevecké ulice.

Rozsáhlými úpravami prošla i křižovatka ulic U Trati a Doudlevecká. Aby touto křižovatkou mohly
plynuleji projíždět velké vozy, především vozidla hromadné dopravy, došlo k úpravám oblouků a nároží. Dále
byla vybudována i dvě bezbariérová místa pro přecházení včetně jejich doplnění varovnými i signálními pásy
a vodícím pásem na přechodu.



Rekonstrukce ulice Na Rychtě v Plzni – Hradišti

V ulici Na rychtě v Hradišti byla obnovena vozovka, chodníky, vjezdy do domů, parkovací stání, dále i
autobusové zastávky a točna městské hromadné dopravy. Ulice byla rekonstruována v úseku začínajícím
za křižovatkou s ulicí K Řečišti, konec úpravy byl za křižovatkou s ulicí U Hamru. Stavbu zajistil Odbor investic
MMP, náklady činily téměř 14 mil. Kč.
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