
Návrh územního plánu města Plzně 

Doprava



Program prezentace 

1. Principy řešení 
2. Návrh komunikační sítě

Dopravní požadavky 
Urbanistické požadavky

3. Ostatní druhy dopravy
Veřejná doprava, 
Doprava v klidu
Pěší a cyklistická doprava 



Východiska 
� Zadání územního plánu
� Výsledky urbanistické soutěže



Principy 
� Rozvoj dovnitř města
� Konec expanze do krajiny 



Kompaktní město    
� Intenzivní formy zástavby  
� Koncentrace aktivit  



Řešení automobilové dopravy 
� snížení zátěží v centru města 
� tranzitní doprava na okruh

(vedení silnic I. tříd)

� ulice řešit jako veřejný prostor
(městské třídy)





Návrh komunikační sítě



Uspořádání dle dopravního významu

� Princip odstupňovaného komfortu 
� Třídění dle ČSN 73 6110
� Funkční skupiny A, B, C, D



Funkční skupina A – rychlostní komunikace 



Funkční skupina B – sběrné komunikace, městský okruh + napojení 



Funkční skupina B – sběrné komunikace ostatní
Návrh propojení  silnic I. tříd



Funkční skupina B – sběrné komunikace ostatní



Funkční skupiny C a D – obslužné a zklidněné komunikace



Funkční skupiny C a D – obslužné a zklidněné komunikace



Rozlišení komunikací dle dopravního významu
pomocí funkčních skupin A, B, C a D dle ČSN 73
6110 neumožňuje popsat ucelený soubor
požadavků na řešení uliční sítě.
Toto členění umožňuje stanovit pouze její dopravní
charakteristiky.
Pro potřeby návrhu územního plánu je uliční síť
dále členěna podle urbanistického významu. Cílem
je stanovit komplexnější požadavky na řešení
uličního prostoru.



Uspořádání dle urbanistického významu
� Komunikace v krajině
� Komunikace dopravně-technického typu
� Významné ulice
� Městské třídy
� Obslužné ulice



Komunikace v krajině – požadavek na souvislé ozelenění 



Komunikace v krajině – požadavek na souvislé ozelenění 



Komunikace v krajině – požadavek na souvislé ozelenění 



Komunikace dopravně-technického typu



Komunikace dopravně-technického typu 



Významné ulice – požadavek na dopravní a obslužnou funkci



Významné ulice – požadavek na dopravní a obslužnou funkci 



Městské třídy – požadavek na dopravní, obslužnou a společenskou funkci



Obslužné ulice – obslužné komunikace, obytné zóny, pěší zóny



Obslužné ulice – obslužné komunikace, obytné zóny, pěší zóny



Doprava v klidu,
veřejná, cyklistická a pěší doprava 

� MHD – rozvoj tramvajových tratí
�Terminály pro autobusovou dopravu 
� Parkoviště P+R
� Podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu



Veřejná doprava - rozvoj tramvajové dopravy



Veřejná doprava – terminály autobusové dopravy



Doprava v klidu – záchytná parkoviště P+R



Železniční doprava



Pěší a cyklistická doprava






