Čtvrtá část

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání
studie Doprava, Světovar II – 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.
Doprava
Dopravně bude území areálu Světovar obsluhováno ze stávajících obvodových komunikací Sladová,
Koterovská a Slovanská alej. V prostoru mezi vozovnou MHD a areálem propojuje Sladovou a
Slovanskou alej nová ulice „Za Vozovnou“.
Komunikace uvnitř areálu jsou navrženy jako plochy se zvláštním režimem pěší zóny s možností vjezdu
zásobování. Na ulicích a náměstích je tak jednoznačně dána přednost chodcům a cyklistům před
automobilovým provozem. Vjezdy do podzemních parkingů a parkovacího domu jsou řešeny z
obvodových komunikací a nekříží se tedy s provozem chodců na zklidněných zpevněných plochách
uvnitř areálu. Dopravní obsluha objektů v pěší zóně bude prováděna na povolení:
 komunální odpad - v navržených objektech jsou místa pro shromažďování tříděného odpadu a
vozy pro svoz odpadu budou najíždět v konkrétní předepsanou hodinu
 stěhování - stěhování probíhá v režimu jako v parkovacích zónách, vůz má povolení na konkrétní
den a hodiny
Do studie byla na základě zadání od ÚKRMP zapracována úprava dopravního řešení křižovatky
Koterovská – Slovanská alej a na ni navazujících komunikací v okolí areálu.
Pro dopravní obsluhu areálu a soulad s platnými generely dopravy byla učiněna tato opatření:
1. Křižovatka Koterovská- Slovanská alej je napojena na plánovaný „plzeňský vnitřní okruh“, obsahuje
nové polohy tramvajových zastávek, autobusových zastávek a ostrůvky pro bezpečný přechod
chodců a cyklistů.
2. V souvislosti s úpravou křižovatky Koterovská – Slovanská alej byla na ulici Koterovská v místě
dnešního zaústění ulice Pivovarská zřízena plnohodnotná křižovatka připojující i novou komunikaci
směřující mezi navrženým studentským domem (E) a domovem důchodců (A5) dovnitř areálu. Profil
Koterovské byl upraven vložením samostatného odbočovacího pruhu. Nová křižovatka tak při
příjezdu od jihu umožňuje i vjezd do areálu odbočením vlevo přes tramvajové těleso.
3. Napojení nové ulice „Za vozovnou“ na Slovanskou alej bylo posunuto proti zaústění ulice Skladová a
ve směru pohybu chodců přes komunikaci Slovanská alej vyznačeno místo pro přecházení.
4. Nová ulice „Za vozovnou“ byla přímo napojena na ulici Brojovu, v ulici se počítá s návrhovou
rychlostí 30km/hod..
5. V souvislosti s náhradou dožilé aleje topolů novou výsadbou byl upraven profil komunikace Sladová
a navýšeny počty parkovacích stání. V ulici se počítá s návrhovou rychlostí 30km/hod..
6. Předprostor hlavního nástupu do areálu Světovar ve směru z centra (od severu) byl upraven jako
komunikace se zvláštním režimem, tj. s předností pohybu chodců a cyklistů, s možností přejezdu
automobilů. Omezení je navrženo ve formě zpomalovacích prahů, stupňů vyrovnávajících plochu
komunikace na úroveň chodníku. Pro přecházení Koterovské byl zřízen bezpečnostní ostrůvek.
7. Dle generelu cyklistických stezek byly propojeny hlavní tahy cyklotras ve směru sever jih a západ
východ.
 Ve směru od centra se vyhrazený cyklistický pruh napojuje přes upravený předprostor hlavního
nástupu na stávající chodník vedoucí podél ohradní zdi areálu u Koterovské ulice. Chodník má
šířku 2,2m v nejužším místě a rozšiřuje se až na 3,1m. Provoz je v tomto úseku vedoucímu až k
nároží nového objektu studentského domu (E) ponechán beze změny, tj. je zde zachován
společný provoz chodců a cyklistů.
 V místě nové křižovatky s možností vjezdu do areálu mezi studentským domem (E) a domovem
důchodců (A5) se smíšený provoz rozděluje na samostatné vyhrazené pruhy cyklistů a chodců
pokračující podél nové zástavby ke křižovatce Koterovská – Slovanská alej.



Na křižovatce Koterovská – Slovanská alej se cyklostezka podél ulice Slovanská alej rozděluje
na jednosměrné jízdní pruhy jdoucí po obou stranách komunikace. Od hrany komunikace je
cyklostezka oddělena pruhem zeleně, případně chodníkem.
8. S ohledem na dodržení kvalitních rozhledových poměrů křižovatek byly redukovány počty stromů
uličních stromořadí. V ulici Slovanská alej byly oproti původnímu návrhu redukovány i počty
podélných parkovacích stání.
9. V nové ulici „Za vozovnou“ byla navržena dvě odstavná autobusová stání.
10. Řešení tramvajové trati na křižovatce Koterovská – Slovanská alej umožňuje zakončení v oblasti
dnešní tramvajové smyčky případně pokračování trati jižním směrem. Návrh tak plně reaguje na
časové a prostorové vztahy (etapizace a uliční profil) spojené s financováním rekonstrukce
tramvajového tělesa. V dokumentaci je zakreslena úprava tramvajové smyčky s plnohodnotnou
výstupní zastávkou (součást řešení křižovatky), s odbočením do smyčky za zmiňovanou zastávkou
spolu s dodržením normových parametrů včetně řádných oblouků ve vlastní smyčce. Samostatná
nástupní zastávka je navržena při výjezdu ze smyčky. Kromě této základní varianty (A) jsou
zkresleny varianty (B), (C), (D) upravující tvar tramvajové smyčky ve vztahu k možným změnám
urbanistické struktury okolí. Bližší popisy variant jsou připojeny přímo ve výkresech H43-46.
Doprava v klidu
Požadavky na dopravu v klidu areálu Světovar jsou soustředěny do podzemních parkingů jednotlivých
rozvojových ploch a do parkovacího domu (C1). Parkovací dům pokrývá nároky dopravy v klidu pro
všechny stávající zachovávané objekty areálu (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9), vjezd a výjezd má do
ulice Slovanská alej. Kapacita objektu činí 387 míst.
Každá rozvojová plocha má v podzemí parkování s odpovídajícím počtem stání. Počet odstavných a
parkovacích stání pro jednotlivé objekty byl vypočten dle příslušných norem a výpočet je v příloze
bilance – podklad pro technickou infrastrukturu. Výpočet byl proveden na příkladu funkčního využití
nadzemních částí objektu a prokazuje reálnost návrhu i co do počtu stání a pokrytí dopravy v klidu. V
každém podzemním parkingu, který byl dokumentován návrhem dispozice, jsou navíc i prostorové
rezervy (stání navíc), než požaduje normové řešení. Pro přehled uvádíme nutný počet stání daný
výpočtem, počet stání dle konkrétního návrhu dispozice podzemních podlaží a jejich rozdíl (rezerva stání navíc) pro každou rozvojovou plochu:

A1-A4
A5
C1 – parkovací dům
(B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9)
C2-C7
D1-D3+B6
E
F1-F6
G1-G6
H1-H7
krátkodobé stání pro obytný okrsek 763 obyvatel
původní objekty u ulice Za Vozovnou

výpočet dle
normy
140
16

počet dle konkrétní
dispozice
151
27

376

387

11

180
91
58
139
148
125
29

211
91
62
180
160
131
62 (ul. Sladová)
6 (Slovanská alej)
54 (ul. Za Vozovnou)

31
0*
4
41
12
6

17 + 21

rezerva
11
11

39
16

*Rezerva pro rozvojovou plochu D je vytvořena úpravou uličního profilu Sladové ulice, kde oproti
původnímu počtu 16 stání je nově navrženo 62 stání.
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Vjezdy do podzemních parkovišť budou řešeny z obvodových komunikací a budou samostatné pro
každou plochu. Racionálně organizovaný parking rozvojové plochy tak obsahuje jeden systém
sjezdových ramp nebo poloramp.
Poznámka: V případě plochy C1 a ploch C2-C7 je možno podzemí mezi parkovacím domem C1 a
objektem C2 propojit. Totéž je možno učinit mezi objekty C7 a F6. Dohodou investorů na společném
parkovacím kartovém systému tak může být zlepšen a zjednodušen pohyb aut v podzemí objektů. Toto
řešení však není podmínkou a rozvojové plochy mohou fungovat bez propojení.
Stání na povrchu jsou pouze na obvodových komunikacích areálu, jmenovitě 6 stání ve Slovanské aleji,
44 +18 stání (celkem 62) ve Sladové a 33+13+8 stání (celkem 54) v nové ulici „Za Vozovnou“.
Část těchto stání bude využita pro stávající objekty nacházející se mezi novou komunikací a vozovnou.
U obou objektů je ve výpočtu uvažováno využití na administrativní účely. U vyššího dvoupodlažního
objektu je potřeba 17, u jednopodlažního 21 parkovacích míst. V případě náhrady stávajících objektů
bude nároky na zajištění dopravy v klidu řešit odpovídajícím způsobem objekt novostavby.
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Úprava tramvajové smyčky, varianta A
−
−
−
−
−
−
−

Řešení navazuje na nově navrženou křižovatku Koterovská – Slovanská alej a polohu
tramvajové tratě v této křižovatce.
Plnohodnotná výstupní zastávka je součástí nového řešení křižovatky Koterovská –
Slovanská alej.
Odbočení do smyčky posunuto jižním směrem, mimo připravovanou autobusovou
zastávku.
Odbočení do smyčky dodržuje normový parametr 25,0m na vnitřním oblouku, respektive
28,0m na vnějším oblouku.
Ve smyčce je navržen oblouk 23,5m respektive 27,5m oproti původnímu oblouku 20,25m
respektive 25,0m.
Samostatná nástupní zastávka je navržena při výjezdu ze smyčky, další zastávka je
umístěna za křižovatkou Koterovská – Slovanská alej.
Odstaveni a míjení tramvají je součástí nové smyčky.

Úpravy okolí
−
−
−
−

Řešení nemění urbanistické vztahy v okolí, umožňuje však v budoucnu strukturu města
doplnit či přinejmenším nahradit morálně a fyzicky dožilé objekty.
Nově navrženo parkování mezi objektem benzinové stanice a pozemkem technické
kontroly.
Upraven rozsah a polohy chodníků včetně prodloužení obousměrné cyklistické stezky
jižním směrem.
Provedeny nové sadové úpravy.

Úprava tramvajové smyčky, varianta B
−
−
−
−
−
−
−

Řešení navazuje na nově navrženou křižovatku Koterovská – Slovanská alej a polohu
tramvajové tratě v této křižovatce.
Plnohodnotná výstupní zastávka je součástí nového řešení křižovatky Koterovská –
Slovanská alej.
Odbočení do smyčky posunuto jižním směrem, mimo připravovanou autobusovou
zastávku.
Odbočení do smyčky dodržuje normový parametr 25,0m na vnitřním oblouku, respektive
28,0m na vnějším oblouku.
Ve smyčce je navržen oblouk 25,0m respektive 27,5m oproti původnímu oblouku 20,25m
respektive 25,0m.
Samostatná nástupní zastávka je navržena při výjezdu ze smyčky, další zastávka je
umístěna za křižovatkou Koterovská – Slovanská alej.
Odstavení a míjení tramvají je součástí nové smyčky, tramvaj je odstavena v zelené
ploše a k nástupní zastávce najíždí přes komunikaci, přednost tramvaje je zajištěna
příkazovou značkou Stůj – dej přednost v jízdě.

Úpravy okolí
−

−

−
−

V situaci jsou zakresleny možné změny urbanistické struktury, objekt na nároží je
nahrazen novými objekty (1) a (2) a také uvnitř území může být doplněn další objem
stavby (3), v budoucnu může nová zástavba pohltit či zcela nahradit objekt benzinové
stanice.
Nově navrženo parkování mezi objektem benzinové stanice a pozemkem technické
kontroly propojené přes prostor smyčky až k ulici Slovanská alej, navržené řešení
zvyšuje množství parkovacích stání a zjednodušuje organizaci pohybu automobilů v
území.
Upraven rozsah a polohy chodníků včetně prodloužení obousměrné cyklistické stezky
jižním směrem.
Provedeny nové sadové úpravy.

Pozn.: Objekty (1) a (3) jsou umístěny na pozemcích soukromých majitelů a společností,
objekt (2) je na pozemku ve vlastnictví města.

Úprava tramvajové smyčky, varianta C
−
−
−
−
−
−
−
−

Řešení navazuje na nově navrženou křižovatku Koterovská – Slovanská alej a polohu
tramvajové tratě v této křižovatce.
Tramvajová smyčka je řešena zcela nově a umožňuje vyšší využití území a lepší
organizaci urbánní struktury.
Smyčka jednosměrně obkružuje prostor benzinové stanice a vrací se zpět po Koterovské
k nové křižovatce.
Plnohodnotná výstupní a nástupní zastávka je posunuta až za odbočení z Koterovské a
dvoukolejný úsek trati slouží zároveň pro odstavení a míjení tramvají.
Součástí křižovatky Koterovská – Slovanská alej jsou pouze bezpečnostní ostrůvky pro
přecházení chodců a zastávka za křižovatkou ve směru do centra.
Všechny oblouky tramvajové trati mají poloměr min. 25m a větší.
Připravované autobusové zastávky jsou posunuty od křižovatky jižním směrem.
Přednost tramvaje při přejezdu místní komunikace je zajištěna příkazovou značkou Stůj –
dej přednost v jízdě.

Úpravy okolí
−

−

−
−

V situaci jsou zakresleny možné změny urbanistické struktury, objekt na nároží je
nahrazen novým objektem (1), navazujícím na další (2), (3), (4), které mohou vytvořit
v oblasti zastávky atraktivní prostředí. Také uvnitř území může být doplněn další objem
stavby (5). V budoucnu může nová zástavba pohltit či zcela nahradit objekt benzinové
stanice.
Nově navržené propojení mezi Slovanskou alejí a komunikací za benzinovou stanicí
umožňuje vjezd do parkingů nových objektů a zlepšuje organizaci pohybu automobilů v
území.
Upraven rozsah a polohy chodníků včetně prodloužení obousměrné cyklistické stezky
jižním směrem.
Provedeny nové sadové úpravy.

Pozn.: Objekty (1) a (5) jsou umístěny na pozemcích soukromých majitelů a společností,
objekty (2), (3), (4) jsou na pozemku ve vlastnictví města.

Úprava tramvajové smyčky, varianta D
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Řešení navazuje na nově navrženou křižovatku Koterovská – Slovanská alej a polohu
tramvajové tratě v této křižovatce.
Tramvajová smyčka je řešena zcela nově a umožňuje vyšší využití území a lepší
organizaci urbánní struktury.
Smyčka jednosměrně obkružuje prostor benzinové stanice a vrací se zpět po Koterovské
k nové křižovatce.
Plnohodnotná výstupní zastávka je posunuta až za odbočení z Koterovské před novou
zástavbu.
Odstavení a míjení tramvají se odehrává na dvoukolejném úseku trati umístěném
v zatravněném pruhu území mezi objektem benzínové stanice a pozemkem technické
kontroly.
Samostatná nástupní zastávka je navržena před výjezdem zpět do Koterovské ulice.
Poloha zastávky se tedy přibližuje cílovým zdrojům v jižní části území.
Součástí křižovatky Koterovská – Slovanská alej jsou pouze bezpečnostní ostrůvky pro
přecházení chodců a zastávka za křižovatkou ve směru do centra.
Všechny oblouky tramvajové trati mají poloměr min. 21m a větší.
Přednost tramvaje při přejezdu místní komunikace je zajištěna příkazovou značkou Stůj –
dej přednost v jízdě.

Úpravy okolí
−

−

−
−

V situaci jsou zakresleny možné změny urbanistické struktury, objekt na nároží je
nahrazen novým objektem (1) a na něj navazujícím objektem (2), který může vytvořit
v oblasti zastávky atraktivní prostředí. Také uvnitř území mohou být doplněny další
objemy staveb (3) a (4). V budoucnu může nová zástavba pohltit či zcela nahradit objekt
benzinové stanice.
Nově navržené propojení mezi Slovanskou alejí a komunikací za benzinovou stanicí
umožňuje vjezd do parkingů nových objektů a zlepšuje organizaci pohybu automobilů v
území.
Upraven rozsah a polohy chodníků včetně prodloužení obousměrné cyklistické stezky
jižním směrem.
Provedeny nové sadové úpravy.

Pozn.: Objekty (1) a (4) jsou umístěny na pozemcích soukromých majitelů a společností,
objekty (2) a (3)jsou na pozemku ve vlastnictví města.

