6.

PĚŠÍ PROVOZ
V této kapitole se věnujeme stavbám, které přispěly ke zkvalitnění infrastruktury pro chodce.



Oprava Černého mostu na Valše

Předmětem stavby byla oprava lávky pro pěší a cyklisty přemosťující železniční trať Plzeň – Klatovy a
spojující městské části Valcha a Litice. Při rekonstrukci byla vybourána stávající železobetonová mostovka a
došlo k demontáži nevyhovujícího zábradlí na lávce a na předmostí. Lávka byla poté jeřábem snesena na
vedlejší pozemek investora.
Byly osazeny a svařeny jednotlivé díly nové mostovky a bylo osazeno nové zábradlí. Na celé lávce byla
provedena protikorozní ochrana a na obou koncích lávky byly instalovány nové mostní závěry. Po repasi byla
lávka osazena jeřábem zpět na původní místo a následně se provedla pochozí hydroizolace mostovky. Na
předmostí vzniklo nové vozovkové souvrství a bylo zde osazeno zábradlí. Celkové náklady na stavbu ve výši
bezmála 7 mil. korun zahrnovaly i náklady na výluku na železniční trati Plzeň-Klatovy v době snášení konstrukce
lávky.



Oprava lávky přes Lábkovu ulici

Lávka přes Lábkovu ulici zajišťující propojení dvou částí sídliště Skvrňany se po dvaceti letech dočkala
větší opravy. Lávka byla repasována naposledy v roce 2002 včetně snesení mimo opěry, ale od té doby došlo
k zatékání vody do konstrukce opěr a k dalším poruchám. Nyní byly sanovány betonové opěry, položen nový
povrch mostovky a opraveno odvodnění. Po otryskání byla provedena kompletní nová protikorozní ochrana.
Náklady na stavbu činily kolem 5,5 mil. Kč.
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Oprava lávky Pod Pecihrádkem

Lávka pod Pecihrádkem slouží pěším a cyklistům od roku 1993. V roce 2021 byla provedena oprava
zahrnující otryskání ocelové konstrukce a nový protikorozní nátěr, kvůli kterému bylo nutno demontovat i
mostovku z dřevěných fošen. Část fošen byla před opětovnou montáží vyměněna. Náklady na opravu lávky byly
ve výši 1,4 mil. Kč.



Nová lávka v Koterově

V pátek 1. října 2021 začala sloužit chodcům a cyklistům nová lávka spojující Bručnou a Koterov.
V prodloužení ulice K Dráze nechalo město Plzeň společně se Správou železnic vybudovat novou lávku pro
pěší a cyklisty, která nahradila původní čtyřkolejný přechod do ulice Na Lipce a současně přemostila i
čtyřpruhovou silniční komunikaci U Seřadiště. Nosná konstrukce lávky se skládá ze dvou částí. V úseku nad
silnicí a železnicí se jedná o dvoupolovou zavěšenou lávku, nástupová rampa od Koterova je pak tvořena
spojitou trámovou konstrukcí o sedmi polích. Mostovka je v obou částech ocelová a má komorový průřez. Pylon
zavěšené lávky tvoří dvě ocelové věže uzavřeného průřezu, závěsy představují ocelové tyče. V místě pylonu je
osazeno ocelové schodiště do ulice U Seřadiště, které zajišťuje spojení na zastávku MHD. Lávka byla
postavena jako součást 5. stavby železničního uzlu Plzeň nákladem 77 mil. Kč.
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Chodník v Bukovci

V rámci této akce byl postaven chodník podél ulice K Papírně, a to mezi zástavbou Bukovce
a oddělenou enklávou Chlumku. Chodník je umístěn za silničním příkopem. Díky této drobné stavbě nemusí již
chodci používat vozovku, na které projíždí též nákladní doprava. Náklady činily cca 0,8 mil. Kč.



Oprava chodníku – Majakovského

Příkladem probíhajících oprav chodníků v sídlištích je oprava povrchu v Majakovského ulici č. 28-42.
Původní povrch z litého asfaltu byl nahrazen novým asfaltovým povrchem a současně byly vyměněny i betonové
obruby. Náklady na opravu činily 470 000,- Kč.
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Oprava prostranství – Hodonínská

V listopadu byla dokončena oprava chodníku a bezbariérových vstupů ve vnitrobloku Hodonínská 4351. V současné době již značně poškozené panely, které tvořily rampy a podesty u vchodů, byly vybourány a
nahrazeny betonovou zámkovou dlažbou. Dlažba u bezbariérových ramp byla opatřena pásy zámkové dlažby
s protiskluznou úpravou. Současně byl proveden i nový asfaltový povrch přilehlého chodníku včetně nových
obrubníků. To vše nákladem 1,9 mil. Kč.



Úprava zastávky Amfiteátr v ulici Na Chmelnicích

V červenci 2021 byla dokončena stavební úprava zastávky MHD v ulici Na Chmelnicích. Úprava
spočívala v posunutí zastávky blíž ke stávajícímu místu pro přecházení, které bylo v rámci stavby doplněno
signálními pásy. Zastávka byla vymístěna ze zálivu do jízdního pruhu. Náklady na stavbu činily 1,1 mil. Kč.
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