
Univerzita Pardubice 

Dopravní fakulta Jana Pernera 

Organizace městské hromadné dopravy  

při uzavírce v Plzni 

Bc. Martin Petr 

Diplomová práce 

2018



 





 

 

 

Prohlašuji: 

Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,  

které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající  

ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice 

má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle  

§ 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude 

poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna  

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla 

vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.  

Beru na vědomí, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  

a směrnicí Univerzity Pardubice č. 9/2012, bude práce zveřejněna v Univerzitní knihovně  

a prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. 

 

 

V Plzni dne 17. 05. 2018 

 

 Bc. Martin Petr  

  



 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu diplomové práce panu  

doc. Ing. Jaroslavovi Kleprlíkovi, Ph.D. za jeho svědomité odborné vedení, poskytnuté  

cenné rady, připomínky a čas, který mi věnoval. Dále bych chtěl poděkovat  

Ing. Jiřímu Pelantovi a ostatním zaměstnancům Plzeňského městského dopravního podniku  

za jejich pomoc při zpracování této diplomové práce. Poděkování patří také mé rodině  

a přítelkyni za to, že mi umožnili studovat tuto školu a za jejich vytrvalou podporu při studiu.  



 

 

ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na uzavírky pozemních komunikací na území města Plzně. 

V práci jsou řešeny především uzavírky pozemních komunikací související se stavební 

činností. Úvod práce je proto věnován uzavírkám pozemních komunikací, využívanému 

dopravnímu značení a právním předpisům a technickým podmínkám, které upravují uzavírky 

komunikací. Analýza samotná se zabývá vybraným úsekem pozemní komunikace, 

zhodnocením jejího stavu a linkovým vedením městské hromadné dopravy v tomto úseku. 

V návrhové části práce jsou uvedeny návrhy, které se zabývají tvorbou dopravně 

inženýrského opatření za účelem provedení částečné uzavírky vybrané pozemní komunikace  

a změnami v organizaci linek městské hromadné dopravy při uzavírce. Dále jsou to návrhy 

upravující pracovní směny řidičů a umístění dočasné zastávky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

dopravně inženýrská opatření, městská hromadná doprava, Plzeňské městské dopravní 

podniky, a. s., přeložení zastávky, uzavírka pozemní komunikace 

TITLE 

Organisation of Urban Public Transport during Road Closure in Pilsen 

ANNOTATION 

The diploma thesis is focused on road closures in the town of Pilsen. In the thesis  

are primarily discussed road closures in relation with construction works. The introduction  

of the thesis is therefore dedicated to road closures, common used traffic signs and the legal 

regulation and technical conditions related to road closures. The analysis itself is focused  

on the selected section of the road, the evaluation of its condition and the urban public 

transport routes in this section of the road. In the proposal part are dealt the proposals which 

are focused on the temporary traffic management plan of the selected road  

and the organization of the urban public transport routes during the road closure. The further 

proposals are aimed at drivers’ working schedules and the relocation of the public  

transport stop. 

KEYWORDS 

temporary traffic management plan, urban public transport, Plzeňské městské dopravní 

podniky, a. s., relocation of the public transport stop, road closure 



 

 

OBSAH

SEZNAM OBRÁZKŮ .............................................................................................................. 8 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................. 10 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................ 11 

ÚVOD ....................................................................................................................................... 12 

1 UZAVÍRKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ................................................................... 13 

1.1 Částečná uzavírka ............................................................................................................... 13 

1.2 Úplná uzavírka .................................................................................................................... 14 

1.3 Dopravní značení uzavírek a objížděk ................................................................................ 14 

1.3.1 Dopravní značení uzavírek ....................................................................................... 15 

1.3.2 Dopravní značení objížděk ....................................................................................... 16 

1.4 Právní rámec uzavírek ........................................................................................................ 18 

1.4.1 Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami ............................................... 18 

1.4.2 Žádost a rozhodnutí o povolení uzavírky .................................................................. 22 

1.4.3 Centrální evidence pozemních komunikací .............................................................. 24 

2 ANALÝZA VYBRANÉHO ÚSEKU POZEMNÍ KOMUNIKACE ................................ 26 

2.1 Charakteristika pozemní komunikace Tylova .................................................................... 26 

2.2 Zhodnocení stavu pozemní komunikace ve vybraném úseku ............................................ 29 

3 ANALÝZA ORGANIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE VYBRANÉM 

ÚSEKU POZEMNÍ KOMUNIKACE ................................................................................... 32 

3.1 Charakteristika MHD v městě Plzni ................................................................................... 32 

3.2 Charakteristika linkového vedení ve vybraném úseku ....................................................... 33 

3.2.1 Trolejbusový subsystém ............................................................................................ 33 

3.2.2 Autobusový subsystém .............................................................................................. 36 

4 NÁVRHY ZMĚN V ORGANIZACI MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY PŘI 

UZAVÍRCE ............................................................................................................................. 39 

4.1 Návrh dopravně inženýrského opatření v ulici Tylova ....................................................... 39 

4.2 Návrh organizace MHD při částečné uzavírce ................................................................... 51 

4.2.1 Výlukový jízdní řád a turnusy řidičů linky č. 11 ....................................................... 56 

4.2.2 Výlukový jízdní řád a turnusy řidičů linky č. 12 ....................................................... 59 

4.2.3 Výlukový jízdní řád a turnusy řidičů linek č. N2 a N5 .............................................. 61 

4.3 Přeložení zastávky MHD vybraných linek ......................................................................... 61 

5 ZHODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH NÁVRHŮ ZMĚN ................................................. 64 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 68 

SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ..................................................... 70 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................. 74 



8 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Výstražná značka č. A6b (nahoře) a výstražná značka č. A15 (dole) ........................... 15 

Obr. 2 Částečná uzavírka PK řízená světelným signalizačním zařízením ................................ 16 

Obr. 3 Označení zákazu vjezdu do úplné uzavírky .................................................................. 16 

Obr. 4 Informativní provozní značky č. IS11a (vlevo), IS11b – IS11d (vpravo) ..................... 17 

Obr. 5 Dopravní značky upravující přednost ............................................................................ 17 

Obr. 6 Ulice Tylova s vyznačeným místem navrhované uzavírky ........................................... 26 

Obr. 7 Porovnání intenzit dopravy ve vybraném úseku mezi lety 2014 – 2016 ....................... 27 

Obr. 8 Trolejové vedení ve vybraném úseku ............................................................................ 28 

Obr. 9 Prosté trolejové vedení na převěsných lanech ............................................................... 28 

Obr. 10 Směr jízdy z vybrané zastávky „Tylova“ .................................................................... 29 

Obr. 11 Lámající se asfalt okolo zastávky „Tylova“ ................................................................ 30 

Obr. 12 Vyjeté koleje přes zastávku „Tylova“ ......................................................................... 31 

Obr. 13 Uvolněné dlažební kostky v zastávce „Tylova“ .......................................................... 31 

Obr. 14 Vedení linky č. 12 ve vybraném úseku ........................................................................ 34 

Obr. 15 Vedení linky č. 11 ve vybraném úseku ........................................................................ 36 

Obr. 16 Vedení linek č. 35 a 57 ve vybraném úseku ................................................................ 37 

Obr. 17 Celková šířka vozovky pozemní komunikace Tylova ................................................. 40 

Obr. 18 Šířka vozidla kategorie M3 .......................................................................................... 41 

Obr. 19 Dopravně inženýrské opatření v ulici Tylova .............................................................. 42 

Obr. 20 Vlečná křivka průjezdu křižovatkou ulic Tylova a Koperníkova (severně) ................ 46 

Obr. 21 Vlečná křivka průjezdu křižovatkou ulic Tylova a Koperníkova (jižně) .................... 48 

Obr. 22 Vlečná křivka průjezdu křižovatkou ulic Husovo náměstí a Tylova ........................... 49 

Obr. 23 Návrh textu informativní provozní značky č. IP22 ..................................................... 49 

Obr. 24 Navržená objízdná trasa pro linky MHD ..................................................................... 52 

Obr. 25 Ukázka přechodů vozidel na lince č. 11 zpracovaná v programu Excel ..................... 57 

file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149631
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149632
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149633
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149634
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149635
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149636
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149637
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149638
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149639
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149640
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149641
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149642
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149643
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149644
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149645
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149646
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149647
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149648
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149649
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149650
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149651
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149652
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149653
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149654
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149655


9 

 

Obr. 26 Ukázka oběhu vozidla linky č. 11 zpracovaná v programu Excel ............................... 58 

Obr. 27 Přenosný označník ....................................................................................................... 62 

Obr. 28 Zastávka „Tylova“ s otočenou schránkou na JŘ ......................................................... 63 

Obr. 29 Intenzity dopravy v okolí plánované uzavírky v sobotu 21. 04. 2018 v 8:00 hod. ..... 65 

 

file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149656
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149657
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149658
file:///C:/Users/MP/Desktop/PetrM_DP_stat.docx%23_Toc514149659


10 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 Vazba mezi kategorií PK a SSÚ .................................................................................... 19 

Tab. 2 Informace o vozovém parku PMDP .............................................................................. 33 

Tab. 3 Výčet dopravního značení užitého při navržené uzavírce ............................................. 50 

Tab. 4 Technologické časy manuálního připojení k trakčnímu vedení .................................... 52 

Tab. 5 Navýšení dopravního výkonu objížďkou ...................................................................... 66 

Tab. 6 Vzdálenost ujetá trolejbusy prostřednictvím pomocného agregátu ............................... 67 

 



11 

 

SEZNAM ZKRATEK 

CAN Centrální autobusové nádraží Plzeň 

CEPK Centrální evidence pozemních komunikací 

CEU Centrální evidence uzavírek 

DIO dopravně inženýrské opatření 

IDP Integrovaná doprava Plzeňska 

JSDI Jednotný systém dopravních informací 

JŘ jízdní řád 

MHD městská hromadná doprava 

PJO přestávka na jídlo a oddech 

PK pozemní komunikace 

PMDP Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 

POVED Plzeňský organizátor veřejné dopravy s. r. o. 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SSÚ silniční správní úřad 

VLOD veřejná linková osobní doprava 

 



12 

 

ÚVOD 

Tato práce se zabývá linkovým vedením městské hromadné dopravy (MHD) 

v souvislosti s částečnou uzavírkou pozemní komunikace (PK) na území města Plzně. 

Uzavírky komunikací se dotýkají, ať už přímo nebo nepřímo, velkého množství 

obyvatel. Dopravní omezení, která při uzavírkách vznikají, komplikují život nejen účastníkům 

silničního provozu, mezi které řadíme mimo jiné i chodce a cyklisty, ale i obyvatelům 

bydlících v okolí uzavírek a objízdných tras. 

Zvýšený hluk, ať už z důvodu nárůstu intenzit dopravy, či vzniklých kongescí, vyšší 

prašnost a přenos vibrací z provozu velkých vozidel, to je výčet jen některých negativních 

externalit uzavírek. Nejvíce je však patrný vliv na dopravu jako takovou.  

Uzavírky velmi často prodlužují čas dojížďky do zaměstnání, škol, k lékaři, na úřady 

a podobně. Pokud zároveň dojde k souběhu více uzavírek, je hlavně pro cestující ve veřejné 

dopravě obtížné se v množství změn orientovat. Vzhledem k počtu uzavírek a objížděk  

na husté silniční síti, se tyto komplikace projevují zejména na území větších měst,  

kde dochází k výraznému ovlivňování mezi individuální automobilovou dopravou  

a subsystémy MHD. Aby dopad uzavírky byl na její okolí co nejmenší, je důležité věnovat 

pozornost pečlivému plánování jak samotné uzavírky, tak vedení objízdných tras,  

se zvláštním ohledem na veřejnou hromadnou dopravu daného území. 

Autor práce se rozhodl zaměřit na uzavírku menšího rozsahu, kdy se věnuje zejména 

provedení částečné uzavírky, organizaci dopravy při uzavírce a linkovému vedení MHD. 

Cílem diplomové práce je provést analýzu vybraného úseku pozemní komunikace  

a organizace MHD v tomto úseku na území města Plzně. Analýza se bude vztahovat 

především k podstatným informacím o vybrané komunikaci, zhodnocení jejího stavu  

a dále pak charakteristice MHD v Plzni a jejím subsystémům. Návrhy se budou zabývat 

zejména vytvořením dopravně inženýrského opatření za účelem provedení částečné 

uzavírky pozemní komunikace a jejího značení. Dále se návrhy budou týkat 

změn linkového vedení vozidel MHD, úpravě jízdních řádů, tvorbě turnusů řidičů  

a přeložení dotčených zastávek v souvislosti s provedením navržené uzavírky. 
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1 UZAVÍRKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Uzavírka PK představuje omezení na dopravní infrastruktuře po omezenou dobu,  

jež doprovází komplikace v dopravě, které značně ovlivňují provoz jak na PK mimo obec,  

tak hlavně na území obce. 

Uzavírky PK se provádějí zejména při stavebních činnostech v souvislosti 

s vybudováním, údržbou a opravami PK, tunelů, mostů a jejich součástí. Uzavírky  

se ale využívají také při pořádání zábavních, kulturních a sportovních akcí, které díky 

velkému zájmu návštěvníků mohou zatěžovat dopravu nejen v místě pořádání takovéto akce. 

Zvláštní kapitolu mohou tvořit uzavírky při dopravních nehodách, zvláště pak hromadných 

nehodách nebo také například při zavátí PK v zimním období, při haváriích inženýrských sítí,  

při živelných pohromách a tak dále. 

Uzavírky a s nimi související objížďky jsou definovány v zákoně č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (1). Dle § 24 odstavce 1 (1)  

se rozlišují uzavírky částečné a úplné. Každá uzavírka s sebou vždy přináší i značná negativa 

právě v závislosti na tom, o jakou uzavírku se jedná. Vliv částečné a úplné uzavírky  

na dopravu je zhodnocen v kapitolách č. 1.1 – 1.2. 

Pro vyřízení samotné žádosti o uzavírku PK se musí osoba, v jejímž zájmu má dojít 

k uzavírce, řídit vyhláškou č. 104/1994 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (2). Tato vyhláška je v kapitole č. 1.4.2. 

1.1 Částečná uzavírka 

Částečnou uzavírkou se rozumí uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho 

jízdního pásu dálnice (1). Tato místa tvoří úzká hrdla, která snižují kapacitu PK a tvoří 

nestabilní dopravní proudy, což vede k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a plynulosti 

dopravy (3). Nejčastějším projevem vzniklého úzkého hrdla je tvorba kongescí, které mohou 

negativně ovlivňovat chování řidičů a jejich reakce (3). Netrpělivost a nedostatek informací 

řidičů v koloně vedou k porušování dopravních předpisů a přeceňování řidičských dovedností, 

což v kombinaci s nedodržováním bezpečných odstupů a maximální rychlosti v místě 

uzavírky může způsobovat dopravní nehody a tím další zdržení.  

Naopak výhodou oproti úplné uzavírce je zajištění alespoň částečné průjezdnosti PK. 

Individuální automobilová doprava v takovém případě není dotčena vůbec a snahou  
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je maximalizovat intenzity dopravy v místě zúžení při zajištění bezpečnosti silničního 

provozu a bez tvorby kongescí. Vozidla nad 3,5 tuny mohou být vedena po objízdné trase 

v závislosti na rozsahu omezení PK. 

1.2 Úplná uzavírka 

Úplná uzavírka znamená zastavení dopravy v místě uzavírky a její vedení po určených 

objízdných trasách. Toto opatření se týká všech dopravních prostředků, výjimku mohou tvořit 

vozidla městské hromadné dopravy. I toto dopravní omezení provází časté komplikace 

v dopravě. Řidiči v pro ně neznámém prostředí často zmatkují, reagují podrážděně, jelikož  

se trasa jejich cesty komplikuje. Chvíli trvá, než si zvyknou na objízdnou trasu, případně,  

než objeví trasy pro ně výhodnější. Proto se u nových uzavírek mohou v prvních dnech tvořit 

na objízdných trasách kongesce a vznikat dopravní nehody. Jejich vznik závisí na mnoha 

faktorech, jako je délka objízdné trasy, informovanost řidiče na objízdné trase,  

ale také na případných dočasných změnách v organizaci dopravy, které se týkají zejména 

rozmístění dopravních značek upravující přednosti. Dopravnímu značení uzavírek  

a objízdných tras je věnována samostatná kapitola č. 1.3. 

1.3 Dopravní značení uzavírek a objížděk 

Obecné informace o dopravním značení, jako i výčet a význam jednotlivých 

dopravních značek a jejich užití vychází ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (4) a z vyhlášky 

č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (5). Z této legislativy vychází technické normy, označovány také jako 

„zásady“, které upravují konkrétní užití a rozmístění dopravních značek a dopravních 

zařízení. Tyto zásady musí dodržovat jak národní, tak i evropské předpisy. Autor v celé 

diplomové práci vychází při stanovení čísla dopravního značení a jejich názvů  

z vyhlášky č. 294/2015 Sb. (5). 

Pro účely práce jsou důležité zejména technické podmínky TP 65 – Zásady  

pro dopravní značení na pozemních komunikacích (6), TP 66 – Zásady pro označování 

pracovních míst na PK (7) a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK (8).  

 

 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_66.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_66.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_133.pdf


15 

 

1.3.1 Dopravní značení uzavírek 

Použité dopravní značení je závislé především na typu dané uzavírky PK. Nejčastějším 

důvodem uzavírek jsou stavební práce na PK, které jsou vždy označeny výstražnou dopravní 

značkou „Práce na silnici“ (č. A15). Značení částečných uzavírek musí odpovídat konkrétní 

situaci tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků a zároveň dobrá orientace ostatních 

účastníků silničního provozu. Pro částečné uzavírky malého rozsahu se běžně používají 

výstražné značky „Zúžená vozovka“ (č. A6a, A6b) jako na obrázku (Obr. 1), kdy k oddělení 

okolního provozu od probíhajících stavebních prací se využívají směrové desky. 

 

Pokud je v rámci uzavírky provoz omezen v dlouhém úseku, a pro přehlednost  

a bezpečnost provozu nestačí využití dopravních značek upravující přednost „Přednost 

protijedoucích vozidel“ (č. P7) a „Přednost před protijedoucími vozidly“ (č. P8), je vhodné 

pro řízení provozu využít světelné signalizační zařízení např. „Tříbarevná soustava s plnými 

signály“ (č. S1) v kombinaci s dalšími značkami, jak je vidět na obrázku (Obr. 2). 

Obr. 1 Výstražná značka č. A6b (nahoře) a výstražná značka č. A15 (dole) Zdroj: (foto autor) 
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V případě úplné uzavírky jsou na PK umístěny zákazové značky např. „Zákaz vjezdu 

všech vozidel (v obou směrech)“ (č. B1), které jsou doplněny dopravním zařízením „Zábrana 

pro označení uzavírky“ (č. Z2) jako na obrázku (Obr. 3). Při úplné uzavírce využívají 

účastníci silničního provozu objízdnou trasu, dopravní značky využívané pro objízdné trasy  

jsou v kapitole č. 1.3.2. 

 

1.3.2 Dopravní značení objížděk 

Před objízdnou trasu se umisťuje informativní provozní značka „Návěst před 

objížďkou“ (č. IS11a). Na dopravní značce č. IS11a se uvádějí další údaje jako délka  

Obr. 2 Částečná uzavírka PK řízená světelným signalizačním zařízením 

Obr. 3 Označení zákazu vjezdu do úplné uzavírky Zdroj: (foto autor) 

Zdroj: (foto autor) 
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a směr objížďky, pokud je to pro dobrou orientaci řidičů důležité. V návaznosti na užití 

značky č. IS11a se vlastní objízdná trasa označuje směrovými tabulemi oranžové barvy  

pro vyznačení objížďky jako je „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (č. IS11b  

až č. IS11d). (7) Dopravní značení je vidět na obrázku (Obr. 4). 

 

Na objízdných trasách se využívá zejména dopravní značení upravující přednost. 

Jedná se o dopravní značky jako například „Hlavní pozemní komunikace“ (č. P2),  

„Dej přednost v jízdě!“ (č. P4) a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P6), které jsou často  

doplněny o značku „Změna organizace dopravy“ (č. IP22). Ukázka dopravního značení  

je na obrázku (Obr. 5). 

 

Návrh konkrétního provedení značení jak uzavírky, tak objížďky je zpracován 

v kapitole č. 4.1 pro fiktivní částečnou uzavírku PK Tylova v Plzni z důvodu stavebních prací. 

Obr. 4 Informativní provozní značky č. IS11a (vlevo), IS11b – IS11d (vpravo) 

Obr. 5 Dopravní značky upravující přednost Zdroj: (5, úprava autor) 

Zdroj: (5, úprava autor) 
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1.4 Právní rámec uzavírek 

Právní rámec, dle platné legislativy v roce 2018, stanovuje povinnosti silničního 

správního úřadu (SSÚ) ve věci uzavírek a objížděk a postupování dat do dopravního 

informačního systému Ministerstva dopravy, kterým je Centrální evidence uzavírek (CEU). 

Legislativou, podle vyhlášky č. 104/1994 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (2), jsou zároveň stanoveny podmínky, které 

musí právnická nebo fyzická osoba ve věci žádosti o uzavírku splnit. Autor práce se právním 

rámcem zabývá v kapitolách č. 1.4.1 – 1.4.3. 

1.4.1 Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami 

Jak je uvedeno v kapitole č. 1, omezení obecného užívání PK uzavírkami  

a objížďkami upravuje zákon o pozemních komunikacích (1), především pak § 24, který autor 

práce v této kapitole podrobně okomentuje, a to i v návaznosti na systém MHD.  

V zákoně (1) dle § 24 odstavce 1 je uvedeno: „Nikdo nemá nárok na náhradu 

případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.“ To platí pro všechny 

subjekty, které mohou být dotčeny, jako například dopravci (spediční, logistické firmy  

a tak dále) či podniky v okolí uzavírky a objížďky. Dle tohoto zákona (1) je důležitou 

podmínkou zajištění přístupu k sousedním nemovitostem, pokud není zajištěn, dochází 

k porušení právní povinnosti a poškozeným tak vzniká nárok na náhradu škody (1). 

Pokud však dojde k omezení drážní dopravy (např. tramvajové či trolejbusové)  

na dobu delší než 24 hodin podle § 23b odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 

pozdějších předpisů (9), má dopravce nárok na úhradu nákladů na základě smlouvy  

o veřejných službách v přepravě cestujících. Nárok má pouze v případě, že náklady  

na zabezpečení náhradní dopravy přesáhnou úspory související s přerušením drážní dopravy.  

V případě veřejné linkové dopravy není úhrada nákladů v souvislosti s uzavírkou  

a objížďkou v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (10) 

řešena. 

O uzavírce a objížďce rozhoduje SSÚ příslušný dle § 40 zákona o pozemních 

komunikacích (1), přičemž to, který SSÚ má danou komunikaci na starosti je závislé  

na kategorii řešené PK. Rozhodnutí provádí SSÚ na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu  

má dojít k uzavírce (1), dále jen „žadatel“. Žádosti o uzavírku komunikace se autor práce 
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věnuje v kapitole č. 1.4.2. Pro přehlednost je vazba mezi kategorií PK a SSÚ zpracována 

v tabulce (Tab. 1) dle § 40 zákona o pozemních komunikacích (1). 

 

Tab. 1 Vazba mezi kategorií PK a SSÚ 

Kategorie pozemní komunikace Silniční správní úřad 

Dálnice I. a II. třídy Ministerstvo dopravy 

Silnice I. třídy Krajský úřad 

Silnice II. a III. třídy, veřejně přístupné 

účelové komunikace 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Místní komunikace Obecní úřad 

 

Žádost poté projedná SSÚ (1): 

a) s vlastníkem PK, která má být uzavřena, a také s vlastníkem PK, po níž má být 

vedena objížďka,  

b) s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena 

objížďka,  

c) s provozovatelem dráhy, jde-li o PK, na níž je umístěna dráha,  

d) s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci 

nebo veřejně přístupné účelové komunikaci. 

Proto je vhodné k žádosti přiložit i vyjádření výše uvedených subjektů, avšak  

zákon (1) nehovoří o jejich vyjádřeních jako závazných, a proto může SSÚ rozhodnout  

i v rozporu s těmito vyjádřeními. Mimo jiné by měl žadatel k žádosti přiložit i vyjádření 

dopravce linkové osobní dopravy v případě, že je na dotčené PK provozována (1). Zhotovitel 

předkládá dopravci „Návrh dopravně inženýrských opatření“ tzv. Návrh DIO 

s odůvodněním uzavírky a vykreslenou situací. Ukázka takového návrhu a vyjádření 

Plzeňského městského dopravního podniku, a. s. (PMDP) jsou v příloze A této práce. 

Postupně dochází ze strany SSÚ ke zvyšování požadavků na grafické podoby DIO,  

kdy od začátku roku 2018 SSÚ na území města Plzně požadují Návrhy DIO zpracované 

v některém z projekčních softwarů jako například AutoCAD (11). Návrh DIO zpracovává 

Zdroj: (1) 
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zhotovitel prostřednictvím projektanta, který má daný projekt na starosti a vždy záleží na 

náročnosti konkrétního projektu, nejčastěji na rozsahu stavebních prací. Podstatný je podle 

autora práce fakt, že dopravní podnik, například PMDP, příslušné návrhy pouze připomínkuje 

a návrh konkrétní uzavírky i řešení tras vozidel městské hromadné dopravy (MHD), objížďky 

a značení jsou plně v rukou žadatele (11). U složitých a dlouhodobých projektů a uzavírek se 

toto plánování může pohybovat i v řádu několika let v závislosti na počtu etap výstavby, změn 

v projektu ze strany objednatele a podobně. 

V případě, že se uzavírka týká více územních obvodů a tedy i více SSÚ, rozhoduje  

ve věci uzavírky ten SSÚ, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky. Zbylé SSÚ  

se stávají dotčenými správními úřady. (1) Dotčené orgány poskytují správnímu orgánu, 

kterým je SSÚ, všechny podstatné informace pro řízení, přičemž mají zároveň právo nahlížet 

do spisu a právo obdržet kopii materiálů. Správní orgán, který vede řízení, a dotčené orgány 

mohou v mezích své působnosti činit společné úkony jako například vyjádření k návrhu,  

či návrhům objízdných tras a řešení DIO týkajících se jejich územního obvodu, s výjimkou 

vydání rozhodnutí. (12) 

Při rozhodování o uzavírce a objížďce se SSÚ snaží o to, aby omezení trvala nejkratší 

možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a zároveň vyhovovala  

z hlediska provozu (1). Proto při návrhu objízdných tras musí být přihlíženo k druhu uzavřené 

PK, době trvání uzavírky a linkovému vedení vozidel veřejné linkové osobní dopravy 

(VLOD) a MHD. Na základě těchto informací pak lze vést objížďku po trase, která vyhovuje 

jak intenzitám, tak i druhu odkláněné dopravy (7). 

SSÚ může v rozhodnutí stanovit podmínky, při jejichž nesplnění může udělené 

povolení omezit nebo zrušit. Podmínky stanovené SSÚ se mohou týkat jak dopravního 

značení uzavírek a vedení objízdných tras, tak například stanovení výjimek pro vozidla 

veřejné dopravy, či konkrétních provedení přesunutých zastávek a podobně. Odvolání proti 

tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (1).  

Příslušný SSÚ rozhodnutí neprodleně oznámí (1): 

a) Hasičskému záchrannému sboru České republiky,  

b) příslušným poskytovatelům zdravotnické záchranné služby,  

c) dopravcům v linkové osobní dopravě, jde-li o PK, na níž je tato doprava 

provozována a jsou-li SSÚ tito dopravci známi,  
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d) všem SSÚ, které povolují přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů, 

jde-li o uzavírku pozemní komunikace používané k tomuto druhu přepravy.  

e) Ministerstvu vnitra, jde-li o dálnice, v ostatních případech Policii České 

republiky, 

f) provozovateli systému elektronického mýtného, jde-li o zpoplatněné pozemní 

komunikace. 

Prioritou je zejména informování složek Integrovaného záchranného systému, které 

musí vhodně reagovat na dopravní situaci úpravou výjezdových tras. Jelikož dochází  

při uzavírkách k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je potřeba informovat 

Ministerstvo vnitra, které spolupracuje s Ministerstvem dopravy právě v oblasti prevence. 

Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové 

komunikace, po níž má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený 

na ni z uzavřené PK. Zároveň, je-li objížďka vedena zpoplatněnou komunikací, na území 

České republiky se jedná především o síť dálnic, je možné užít tuto komunikaci  

bez zpoplatnění, a to jak mýtným, tak časovým poplatkem. Případné úpravy objížďkových PK 

nutné z důvodu objížďky a náhrada možných následných škod se stanoví v podmínkách 

rozhodnutí o uzavírce a objížďce a jsou provedeny na náklad žadatele. (1) 

Škody vzniklé na objížďkových PK vznikají vlivem nárůstu intenzity dopravy  

a zatížení PK. Přesun těžkých nákladních vozidel na objízdné trasy se nejčastěji projevuje 

vyjetými kolejemi, ulámanými krajnicemi, praskáním sousedních nemovitostí kvůli otřesům. 

Zároveň v kombinaci s vyššími intenzitami osobních automobilů dochází ke zvětšování 

výtluků vozovky a rychlejšímu opotřebování krytu vozovky, čímž je zkrácena její životnost. 

Negativním projevem opotřebení je obrus vozovky, kdy dochází k vylamování a obrušování 

kameniva, což mimo jiné vede i k vyšší prašnosti a tvorbě uličních smetků. 

Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem, žadatel provádí 

označení na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání omezení (1). Při návrhu 

dopravního značení se žadatel řídí také technickými podmínkami, které jsou uvedeny  

v kapitole č. 1.3. 

V případě nebezpečí z prodlení, tedy při stavu, kdy by mohlo dojít k nenahraditelné 

nebo těžce nahraditelné újmě a pouze okamžité jednání může této újmě zabránit, musí  

být příslušná část PK neprodleně uzavřena. O nebezpečí z prodlení v souvislosti s provozem 

na PK hovoříme v případě živelní pohromy, dopravní nehody, zřícení nebo poškození 
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objektů. Označení PK alespoň provizorním způsobem má na starosti vlastník nebo správce, 

je-li výkon správy PK zajišťován prostřednictvím správce. V případě havárie inženýrské sítě 

nebo jiného vedení je opět nutné uzavření příslušné části PK a provizorní označení, které 

provede vlastník této inženýrské sítě nebo vedení, a věc neprodleně oznámí vlastníkovi nebo 

správci PK. Na základě obdrženého oznámení vlastník nebo správce PK oznámí uzavření  

a označení její části příslušnému správnímu úřadu a přechodné úpravy provozu na PK 

neprodleně poté, co uzavření a označení provedl nebo se o něm dozvěděl. (1) 

1.4.2 Žádost a rozhodnutí o povolení uzavírky 

Žádost o povolení uzavírky a o nařízení objížďky a rozhodnutí v těchto věcech 

obsahuje náležitosti definované ve vyhlášce č. 104/1994 Sb., kterou se provádí zákon  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (2). 

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace obsahuje (2):  

a) přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené 

komunikace (dále jen "staničení"), popřípadě místopisného průběhu,  

b) dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního 

volna a pracovního klidu,  

c) důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, 

způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět),  

d) návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy,  

e) jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování  

a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení 

na jeho pracoviště i bydliště, 

f) pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li  

se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství  

a časový průběh jednotlivých druhů prací, zároveň na začátku uzavírky musí být 

navíc umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, 

název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby,  

na jejichž žádost byla uzavírka povolena, 

g) souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné 

přemístění zastávek linkové osobní dopravy. 
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Řada měst umisťuje „Žádost o povolení uzavírky komunikace“ na své webové 

stránky. Například město Plzeň má na svých webových stránkách (13) žádosti  

i pro jednotlivé městské obvody. Jedná se o žádosti o uzavírku místní komunikace  

a jednotlivé dokumenty se liší zejména v množství informací, které úřady požadují. Některé 

městské obvody již rovnou chtějí i vyjádření PMDP. Žádosti jednotlivých úřadů městských 

obvodů jsou pro porovnání v příloze B i s ukázkou vyplněné žádosti a společně s žádostí  

o uzavírku silnice I. třídy z webových stránek plzeňského kraje (14). Společně s žádostí jsou 

rovněž na stránkách města informace o úředních hodinách a dokument shrnující všechny 

informace, které potřebuje žadatel při řešení této záležitosti vědět. Obdobný dokument  

lze nalézt i na stránkách Ministerstva dopravy (15), avšak v obecnější podobě. 

Nejde-li o havárie, žádost o povolení uzavírky se doručí příslušnému SSÚ nejpozději 

30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace. (2) Během této lhůty musí SSÚ 

rozhodnout. Při jednoduchých případech však může SSÚ rozhodnout bezodkladně  

nebo naopak výjimečně ve velmi složitých případech může být lhůta pro rozhodnutí až 60 dnů  

od podání žádosti (15). K žádosti musí žadatel přiložit všechna požadovaná vyjádření,  

a tak ještě před podáním samotné žádosti by měl žadatel počítat s delší časovou lhůtou  

pro zpracování celé uzavírky. 

Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky obsahuje (2):  

a) přesné označení uzavírky podle staničení dotčené komunikace, popřípadě 

místopisného průběhu,  

b) dobu trvání uzavírky,  

c) stanovení trasy objížďky,  

d) jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování  

a zabezpečení akce (prací),  

e) umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné 

přemístění,  

f) stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky. 

Žadatel se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů od jeho doručení (2). V takovém 

případě je zahájeno odvolací řízení. 
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1.4.3 Centrální evidence pozemních komunikací 

Jedná se o informační systém využívaný veřejnou správou určený pro oblast dopravy. 

Vznik Centrální evidence pozemních komunikací (CEPK) upravuje § 29a zákona  

o pozemních komunikacích (1). Systém spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) 

z pověření Ministerstva dopravy. 

V Centrální evidenci pozemních komunikací se evidují (1):  

a) informace o pozemních komunikacích,  

b) rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na dálnicích, silnicích, místních 

komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, 

c) rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací, 

d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do transevropské silniční 

sítě, jež jsou v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem dopravních nehod,  

při nichž došlo k usmrcení osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní 

komunikaci, 

e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do transevropské silniční 

sítě, u nichž by odstranění nebo snížení rizik plynoucích z vlastností pozemní 

komunikace pro účastníky provozu na pozemních komunikacích vedlo  

k výraznému snížení nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod,  

při současném zohlednění nákladů na odstranění nebo snížení těchto rizik. 

Pro účely této práce je důležitý pouze bod b) rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách  

na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 

komunikacích. Jakmile dojde k vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a objížďky je SSÚ, 

příslušný dle § 40 zákona o pozemních komunikacích (1), povinen zveřejnit údaje  

z rozhodnutí do CEPK, tak aby byl umožněn dálkový přístup k těmto informacím.  

Ke zveřejnění informací o uzavírce SSÚ využívají aplikaci CEU, do které zadávají informace 

o uzavírkách a objížďkách. Tyto informace jsou poté dostupné v systému CEPK, protože 

aplikace CEU je jednou ze součástí systému CEPK. 

Aplikace CEU umožňuje zaměstnancům SSÚ, odpovědným za zpracování uzavírky  

a objížďky, dálkový přístup přes webové rozhraní a její úlohou je evidence a lokalizace 

plánovaných či neplánovaných událostí na dopravní infrastruktuře (16). Zaměstnanci SSÚ 

vkládají do evidence informace bez potřeby využití specializovaného programu,  
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čímž se zvyšuje rychlost šíření těchto informací a jednodušší zpracování celého rozhodnutí. 

Aplikace je rozdělena na mapovou část, jež umožňuje lokalizaci události  

na dopravní síti a tabulkovou část, která zjednodušuje zadávání údajů z vydaných územních 

rozhodnutí v jednotném formátu, zároveň je možné také rozhodnutí v této aplikaci přímo 

vytvářet (16). Ukázka zpracované uzavírky v aplikaci CEU i s jejím zobrazením na webu 

spravovaném ŘSD je uvedena v příloze C. 

Všechna data jsou prostřednictvím „Jednotného systému dopravních 

informací“ (JSDI) k dispozici pro širokou veřejnost pomocí interaktivní mapy  

na internetových stránkách Dopravní informace (17), pod správou ŘSD. Mapa umožňuje 

zobrazit všechna omezení a mimořádnosti v dopravě jako jsou uzavírky, dopravní nehody, 

omezení ve sjízdnosti. Dále je na mapě možné zobrazit aktuální záznamy z dopravních kamer 

podél dálnic a informace o aktuálních meteorologických podmínkách. Cílem JSDI  

je sjednocení dopravních informací pro celou Českou republiku z různých zdrojů jako  

jsou například Policie ČR, Hasičský a záchranný sbor ČR, zdravotnická záchranná služba 

krajů, správci komunikací, SSÚ, Český hydrometeorologický ústav a další (17). Informace  

o všech schválených uzavírkách na PK jsou tak dostupné odkudkoliv a pro kohokoliv. 

http://www.policie.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://portal.dopravniinfo.cz/doporucene-odkazy/zdravotnicka-zachranna-sluzba
http://portal.dopravniinfo.cz/doporucene-odkazy/zdravotnicka-zachranna-sluzba
http://portal.dopravniinfo.cz/doporucene-odkazy/spravci-komunikaci-silnice-i-ii-a-iii-tridy
http://portal.dopravniinfo.cz/doporucene-odkazy/silnicni-spravni-urady-kraju
http://www.chmi.cz/


26 

 

2 ANALÝZA VYBRANÉHO ÚSEKU POZEMNÍ 

KOMUNIKACE 

Autor práce pro uzavírku zvolil ulici Tylova mezi křižovatkami ulic Koperníkova  

a Husovo náměstí. Provedení uzavírky je navrženo v kapitole č. 4.1. Samotná ulice Tylova  

se nachází v Městském obvodu Plzeň 3, který z větší části tvoří samotné centrum města. 

Vybraná PK je konkrétně v městské části Jižní Předměstí jihozápadně od centra města. Jedná 

se o místní komunikaci III. třídy (č. MK-C9407) propojující od východu na západ ulici 

Klatovská třída (č. I/27) a ulici Skvrňanská (č. I/26). Na obrázku (Obr. 6) je ulice Tylova 

s vyznačeným místem navrhované uzavírky. 

 

2.1 Charakteristika pozemní komunikace Tylova 

Dle měření provedeného pomocí mapového portálu města Plzně (19) je Tylova ulice 

dlouhá jeden kilometr a ve vzdálenosti 425 metrů od hrany křižovatky s Klatovskou třídou  

ji křižuje dopravně významná PK, ulice Koperníkova. Koperníkova ulice pomyslně rozděluje 

Tylovu ulici na západní a východní část. Protože je většina ulic Jižního Předměstí stavěna 

v pravoúhlém systému, jsou všechny ulice v této oblasti souběžné s Klatovskou třídou  

a vedou k nádraží Plzeň-Jižní Předměstí, které se nachází jižně od Tylovy ulice. Nádraží  

je vybudováno pod úrovní terénu a tvoří překážku, kterou je možné překonat pomocí 

silničního mostu vedoucího právě do ulice Koperníkova, čehož řidiči využívají zejména,  

aby se vyhnuli kongescím na Klatovské třídě. 

Obr. 6 Ulice Tylova s vyznačeným místem navrhované uzavírky Zdroj: (18, úprava autor) 
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Nicméně z důvodu krátkých mezikřižovatkových úseků dochází na přilehlých PK 

Tylovy ulice ke vzniku kongescí. Jedním z prohřešků, kterého se řidiči v souvislosti 

s kongescemi dopouštějí, je najíždění do světelně řízených křižovatek i přesto,  

že se nemají kam zařadit, nemohou tedy vyklidit oblast křižovatky a omezují řidiče z dalších 

směrů. To má vliv mimo jiné i na vozidla MHD, která jsou tak na své lince zpožděna. 

Podle intenzit dopravy, které jsou dostupné na internetových stránkách Správy 

veřejného statku města Plzně (20), nedošlo mezi lety 2014 až 2016 na vybrané PK ke změně 

intenzity dopravy. Naopak na okolních PK je stav intenzity dopravy v průběhu let mírně 

kolísavý, jak je vidět na obrázku (Obr. 7), kdy na třetím snímku, který zobrazuje intenzity 

dopravy za rok 2016, jsou zvýrazněny intenzity v Tylově ulici. Z obrázku je rovněž patrné,  

že intenzita dopravy na vybrané PK je řádově třikrát nižší než na hlavních průtazích městem. 

 

Důvodem nízkých intenzit dopravy v jižní části vybrané PK je především fakt,  

že z Klatovské třídy není dovoleno odbočení do Tylovy ulice. Vjezd do ulice je umožněn 

pouze v přímém směru z ulice Americká. Hodnoty v opačném směru nejsou dostupné, 

protože v posledním uličním bloku před křižovatkou s Klatovskou třídou je PK jednosměrná. 

Toto omezení se netýká vozidel MHD a dopravní obsluhy. Jedním z důvodů použitého 

dopravního řešení je snaha o to, aby nedošlo ke zhoršení dopravní situace v již tak vytížené 

křižovatce. 

Na Tylově ulici se nachází dvě zastávky MHD. Jedná se o zastávky „Tylova“  

a „CAN Tylova“. Zastávka „CAN Tylova“ leží v západní části ulice a dle měření 

provedeného pomocí mapového portálu města Plzně (19) se 110 metrů severovýchodním 

směrem nachází hlavní budova Centrálního autobusového nádraží Plzeň (CAN).  

Obr. 7 Porovnání intenzit dopravy ve vybraném úseku mezi lety 2014 – 2016 Zdroj: (20, úprava autor) 
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Hlavní budova CAN je ze zastávky „CAN Tylova“ dostupná pěšky přes náměstí Emila 

Škody, nebo také podchody vedoucími přímo k jednotlivým nástupištím. Od křižovatky ulic 

Tylova a Korandova vede podél celé západní části ulice budova společnosti  

Škoda Transportation a. s. a zastávka „CAN Tylova“ se nachází přímo naproti této budovy. 

Protože je daná PK využívána i trolejbusovými vozidly, je potřeba provést analýzu  

i této infrastruktury. Trolejové vedení ve vybraném úseku je na obrázku (Obr. 8). 

 

K zavěšení trolejového vedení je využito ukotvení do stěn okolních budov, v místech 

křižovatek a oblouků je doplněno sloupy, případně je využito veřejné osvětlení.  

Jedná se o prosté vedení na převěsných lanech, které je vidět na obrázku (Obr. 9). 

 

Obr. 8 Trolejové vedení ve vybraném úseku 

Obr. 9 Prosté trolejové vedení na převěsných lanech 

Zdroj: (19) 

Zdroj: (foto autor) 
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Pro trakční vedení je použito klasické uchycení na párových závěsech. V západní části 

Tylovy ulice je využit tzv. delta závěs (21), který umožňuje prodloužit vzdálenost mezi 

převěsy a uliční prostor tak, dle názoru autora práce, působí více otevřeně. 

V obloucích jsou použity dvou a tří úchytové pružné obloukové svorky, aby bylo 

dosaženo plynulosti oblouku a tím i co nejlepší průjezd vozidla obloukem. V kříženích, 

zejména na křižovatce ulic Tylova a Koperníkova je však stále použito starší podvěsné 

křížení. Tento typ křížení se vyznačuje nižší životností a zároveň vyžaduje nižší rychlost 

průjezdu, jelikož je zde vyšší riziko vypadnutí sběračů (21). 

Při uzavírkách má nižší rychlost průjezdu křížením vliv zejména při změně vedení 

trolejbusových linek objízdnou trasou, kdy je nutné počítat s prodloužením jízdní doby, která 

není závislá pouze na změně chronometráže. Změnou vedení trolejbusových linek 

při uzavírkách také dochází ke zvýšení intenzity provozu v místech PK, kde nebývala, a tak 

může u podvěsného křížení dojít k ještě rychlejšímu opotřebení a zkrácení doby životnosti. 

2.2 Zhodnocení stavu pozemní komunikace ve vybraném úseku 

Autor práce se rozhodl uzavřít část Tylovy ulice z důvodu stavu povrchu vozovky 

v místě zastávky autobusů a trolejbusů MHD, která nese stejnojmenný název „Tylova“. Tato 

zastávka je umístěna ve směru jízdy k zastávce „CAN Tylova“, jak je naznačeno  

na obrázku (Obr. 10). 

 Obr. 10 Směr jízdy z vybrané zastávky „Tylova“ Zdroj: (18, úprava autor) 
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Jedná se o zastávku v jízdním pruhu a její povrch je, dle měření provedeného autorem 

práce, tvořen dlažebními kostkami v délce 28 metrů. Dlažební kostky se v místě zastávek 

využívají z důvodu jejich vyšší odolnosti při zatížení, které vzniká právě při častém brždění  

a rozjezdu těžkých vozidel. Samozřejmě vždy záleží na kvalitě provedení dané stavby  

a způsobu jejího využívání. Právě v místě zastávky „Tylova“ je vozovka částečně 

zdeformovaná. Vlivem dopravní zátěže se asfalt okolo dlažebních kostek začíná lámat,  

jak je patrné z obrázku (Obr. 11). 

 

Autor práce osobní prohlídkou zastávky „Tylova“ dále zjistil, že ve vzdálenosti 1 metr 

před hranou dlažebních kostek, a také v místě zastávky, se začínají tvořit vyjeté koleje.  

Tyto koleje jsou jedním z negativních projevů využívání trolejbusů. Začínající vyjeté koleje 

jsou označeny na obrázku (Obr. 12). Trolejbus je závislé vozidlo a při jízdě je omezeno 

polohou trolejového vedení a délkou tyčových sběračů, díky čemuž má menší volnost pohybu 

po dopravní cestě (22). Vyjeté koleje se tvoří z důvodu vysokých intenzit vozidel VLOD  

a také vozidel PMDP. 

Obr. 11 Lámající se asfalt okolo zastávky „Tylova“ Zdroj: (foto autor) 
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Na obrázku (Obr. 7) jsou zvýrazněny intenzity dopravy za rok 2016, které ukazují,  

že v daném směru tvoří celkový podíl nákladních vozidel a vozidel BUS 7 %, což je přibližně 

378 těžkých vozidel za 24 hodin, jež přejedou přes zastávku. Dle názoru autora práce bude  

do budoucna potřebná rekonstrukce povrchu vozovky v zastávce a z tohoto důvody zvolil 

právě tento úsek. 

Na PK dochází k postupnému uvolňování dlažebních kostek díky úbytku výplně spár 

mezi kostkami. Povolené dlažební kostky v místě zastávky „Tylova“ jsou  

na obrázku (Obr. 13). V zimním období se pak stav povrchu zastávky může zhoršit z důvodu 

zamrznutí vody zateklé do spár, kdy jsou dlažební kostky vlivem rozpínání ledu od sebe 

odtlačovány a zároveň uvolňovány.  

Obr. 12 Vyjeté koleje přes zastávku „Tylova“ 

Obr. 13 Uvolněné dlažební kostky v zastávce „Tylova“ 

Zdroj: (foto a úprava autor) 

Zdroj: (foto autor) 



32 

 

3 ANALÝZA ORGANIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ 

DOPRAVY VE VYBRANÉM ÚSEKU POZEMNÍ 

KOMUNIKACE 

V této kapitole se autor práce zaměří na charakteristiku systému MHD v Plzni, která  

je organizována PMDP. Dále jsou charakterizovány jednotlivé subsystémy, respektive 

jednotlivé linky, které obsluhují vybraný uzavřený úsek PK v okolí zastávky „Tylova“. 

3.1 Charakteristika MHD v městě Plzni 

Veřejnou dopravu na území města Plzně zajišťuje PMDP, přičemž cestující mohou 

využít i služeb regionálních autobusových dopravců, kteří pokračují za hranice města, 

a spojují Plzeň s okolními obcemi. K cestování na území města i ke spojení s jeho okolím  

lze využít také vlakovou dopravu (23). Plzeňská MHD je začleněna do systému Integrované 

dopravy Plzeňska (IDP). Organizátorem integrované dopravy je Plzeňský organizátor veřejné 

dopravy (POVED). 

Samotná MHD v Plzni je zajišťována prostřednictvím tří subsystémů MHD.  

Tyto subsystémy jsou (23): 

a) tramvajový, 

b) trolejbusový, 

c) autobusový. 

Páteřní síť městské dopravy představují tři tramvajové linky, které spojují velká 

předměstí Plzně s centrem města, vlakovým a autobusovým nádražím. Jedná  

se o linky č. 1, 2 a 4. Tramvajovou síť doplňují trolejbusové linky, které s výjimkou 

Severního Předměstí obsluhují všechna ostatní velká předměstí. Jednotlivá předměstí mezi 

sebou pak propojují autobusové linky, které zároveň zajišťují obsluhu menších městských 

částí. Dle informací PMDP zajišťují dvě třetiny dopravních výkonů tramvaje a trolejbusy, 

které jsou šetrnější k životnímu prostředí a neznečišťují ovzduší města svým provozem.  

Pro snazší orientaci jsou jednotlivé subsystémy od sebe barevně odlišeny, kdy tramvaje mají 

barvu žlutou, trolejbusy zelenou a autobusy červenou. (23) V příloze D této práce je schéma 

sítě MHD na území města Plzně spolu se schématem nočních linek. Podrobnější informace  

o vozovém parku jsou shrnuty v tabulce (Tab. 2). 
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Tab. 2 Informace o vozovém parku PMDP 

 Tramvaje Trolejbusy Autobusy 

Počet linek 3 10 36 

Počet vozidel 114 90 128 

Podíl nízkopodlažních vozidel k 

celkovému počtu vozidel v % 
68,42 95,56 95,42 

Ujeté vozokilometry 5 376 013 4 399 548 5 462 006 

 

3.2 Charakteristika linkového vedení ve vybraném úseku 

Jak je uvedeno v kapitole č. 2, autor práce plánuje fiktivní částečnou uzavírku části 

ulice v místě zastávky „Tylova“, přičemž se tato uzavírka dotkne dvou trolejbusových linek,  

dvou autobusových linek a také dvou nočních autobusových linek PMDP, dále také linek 

VLOD. Z tohoto důvodu autor práce analyzuje trolejbusový a autobusový subsystém zvlášť 

v kapitolách č. 3.2.1 – 3.2.2. Jelikož autor práce chce uzavřít vybranou zastávku „Tylova“ 

pouze v jednom směru, je v rámci analýzy zpracováno linkové vedení právě v tomto směru. 

Zastávku „Tylova“ obsluhují trolejbusové linky č. 11, 12, autobusové linky č. 35, 57 a noční 

autobusové linky č. N2, N5. 

3.2.1 Trolejbusový subsystém 

Linka č. 12 začíná ve výchozí zastávce „Letkov, V Podlesí“, nacházející se v obci 

Letkov. Linka je začleněna do IDP, přičemž obsluhuje zastávky ve vnější tarifní zóně  

071 Tymákov, kde není trolejové vedení a je zde využito trolejbusů s pomocným agregátem. 

Trolejbusy musí na pomocný agregát ujet, podle informací ze stránek PMDP (23),  

cca 5 kilometrů k zastávce „Božkov“, než mohou opět využít trolejového vedení. Při jízdě 

s pomocným agregátem trolejbus obslouží zastávky „Letkov, V Podlesí“,  

„Letkov, U Studánky“ a „Letkov“, které jsou ve vnější tarifní zóně a dále ještě zastávku  

„K Bukové“. Celková délka linky s výchozí zastávkou ve vnější tarifní zóně je 16 kilometrů  

s celkovou jízdní dobou 47 minut (23). Nicméně zastávku „Letkov, V Podlesí“ jako výchozí 

zastávku využívá pouze 9 spojů linky č. 12 v pracovní den, o víkendu žádný. Největší 

množství spojů má jako výchozí zastávku „Božkov“, kde je i točna trolejbusů.  

Zdroj: (23) 
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První městskou částí v okrese Plzeň-město, kde je vedena linka č. 12 a začíná  

zde vnitřní tarifní zóna, je městská část Božkov. Jedná se o městskou část tvořenou především 

rodinnými domy a několika průmyslovými budovami. Vedení linky pokračuje na sídliště 

Petrohrad v městské části Východní Předměstí a pokračuje okolo hlavního nádraží směrem  

do městské části Jižní Předměstí, které tvoří širší centrum města. Před příjezdem spoje 

na konečnou zastávku linka č. 12 obsluhuje zastávky na ulici Domažlická v městské části 

Skvrňany, kde se nachází především průmyslové objekty. Konečnou zastávkou je zastávka  

„Nová Hospoda“, která je na okraji stejnojmenné městské části Plzně. Vedení linky č. 12  

přes vybraný úsek PK u zastávky „Tylova“ je na obrázku (Obr. 14) i s vyznačenými 

zastávkami v obou směrech.  

 

Z výchozí zastávky „Božkov“ pak obsluhuje danou linku během pracovního dne  

122 spojů, dohromady se spoji vyjíždějícími ze zastávky „Letkov, V Podlesí“ tedy 131 spojů, 

přičemž se na linku připojují ještě další spoje na trase. Zkrácené spoje, které jedou  

do vozovny i přes to, že neobsloužily všechny zastávky, jsou označeny v jízdním řádu (JŘ) 

písmenem „x“. Tyto spoje na své pravidelné trase jako poslední obsluhují zastávku 

„U Práce“. Všechny spoje jedoucí do vozovny jsou současně označeny písmenem „C“,  

kdy zastavují ještě v zastávce „Cínová“ na ulici Borská. Poté zajíždí trolejbusy do vozovny  

na Karlově, kterou pro PMDP vybudovala společnost Škoda Transportation a. s.  

v roce 2014 (23). Tyto zkrácené spoje neobsluhují zastávku „Tylova“ v analyzovaném směru. 

Všechny spoje na lince jsou bezbariérové, využita jsou nízkopodlažní vozidla. Na dané lince 

je 26 zastávek z toho 11 bezbariérových zastávek a 4 zastávky jsou na znamení (23). 

Tylova 

CAN Tylova 

U Práce 

Škoda III. brána 

Obr. 14 Vedení linky č. 12 ve vybraném úseku Zdroj: (19, úprava autor) 



35 

 

Z důvodů oprav železničních mostů a prostoru přednádraží stanice Plzeň hlavní 

nádraží v Mikulášské ulici je linka č. 12 vedena mezi zastávkami „U Duhy“ a „Mrakodrap“ 

po trase Železniční – Lobezské – U Prazdroje – Anglické nábřeží, kde obsluhuje zastávky 

„Železniční“, „Prazdroj“, „Anglické nábřeží“. Z důvodu těchto oprav a změny linkového 

vedení byly zrušeny zastávky „Mikulášská“ a „Pařížská“. Podle informací ze systému JSDI 

přístupných na internetových stránkách Dopravní informace (17), které spravuje ŘSD,  

má tato uzavírka trvat do 30. 08. 2018.  

Linka č. 12 navazuje na noční linky, kdy první spoje vyjíždí po čtvrté hodině ranní. 

Z velkého počtu spojů na lince je patrné, že intervaly mezi jednotlivými spoji dané linky 

v pracovní dny jsou krátké. V ranní špičce v zastávce „Tylova“ mezi 5:00 až 8:00 hod.  

se interval pohybuje v rozmezí 5 až 7 minut. V odpolední špičce mezi 13:00 až 17:00 hod. 

jsou intervaly podobné. Linka č. 12 má ve špičce tedy nepravidelné intervaly. V dopoledním 

sedle se interval prodlužuje na pravidelných 10 minut. Ve večerním sedle se počet spojů  

za hodinu s prodlužujícím intervalem snižuje. O víkendu je během dne mezi  

7:00 až 18:00 hod. interval na dané lince pravidelných 15 minut, výjimkou jsou samozřejmě 

brzké ranní a večerní hodiny. Pro lepší orientaci je v příloze E této práce přiložen zastávkový 

JŘ linky č. 12 v zastávce „Tylova“, společně se zastávkovými JŘ ostatních analyzovaných 

linek. 

Linka č. 11 má jako výchozí zastávku „Ústřední hřbitov“, která se nachází na ulici 

Rokycanská. Rokycanská je významná dopravní tepna ve směru z/na Prahu, čemuž 

odpovídají i intenzity dopravy. Ulice Rokycanská navazuje na ulici U Prazdroje a v tomto 

úseku spoje staví v 7 zastávkách z celkových 13 na trase linky. Výchozí zastávka se nachází 

vedle obchodního centra Berounka. Podél trasy je sídliště Lobzy, které je dostupné 

zastávkami „Pietas“ a „Letná“. Linka č. 11 je poté, stejně jako linka č. 12, vedena směrem  

k Jižnímu Předměstí, kde také končí. Konečnou zastávkou je „CAN Husova“, která leží přímo 

před hlavní budovou CAN.  

Délka linky je 6 kilometrů, kdy celkový čas linky je 21 minut (23). Z výchozí zastávky 

vyjíždí na linku v pracovní dny celkem 59 spojů, přičemž zastávku „Tylova“ obsluhuje  

54 spojů. Stejně jako u linky č. 12 i v JŘ této linky najdeme spoje označeny „Cx“,  

které jsou zkrácené a cestou do vozovny navíc obsluhují zastávku „Cínová“. Tyto zkrácené 

spoje neobsluhují zastávku „Tylova“ v analyzovaném směru 
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Vedení linky č. 11 v městské části Jižní Předměstí je na obrázku (Obr. 15). Na lince  

se nachází 5 bezbariérových zastávek, ale ne všechna vozidla jsou bezbariérová. 

 

Provoz na lince je mezi 8:00 a 18:00 hod. v pravidelných 15 minutových intervalech,  

a to jak v pracovní den, tak i o víkendu. První spoj vyjíždí na linku 4 minuty před 5:00 hod. 

Intervaly v pracovní dny jsou oproti intervalům o víkendu posunuty o jednu minutu. 

3.2.2 Autobusový subsystém 

Obě autobusové linky, linky č. 35 a 57, mají jako výchozí zastávku „Hlavní nádraží“, 

kde stejně jako trolejbusové linky č. 11 a 12 míří směrem k městské části  

Jižní Předměstí. Dále linky pokračují severozápadně, kde projíždí okrajem městské části 

Severní Předměstí a pokračují k městským obvodům Račice a Malesice a dále. Obě linky  

tak tvoří přípoj z/na Plzeň hlavní nádraží. Linky jezdí po společné trase, kde obsluhují  

13 společných zastávek, včetně zastávky „Tylova“. Po projetí společné části trasy, poslední 

společná zastávka je „Malesice“, linka č. 57 obsluhuje zastávky ve vnější tarifní zóně  

121 Město Touškov. Linka č. 35 po společné části trasy pokračuje do městské části Křimice, 

která leží na západním okraji města Plzně. 

Délka linky č. 35 je 9 kilometrů a vozidla PMDP ji obslouží za 25 minut.  

Linka č. 57 má délku 18 kilometrů s jízdní dobou 36 minut. (23) I přesto,  

že linka č. 57 má dvojnásobnou délku trasy, jízdní doba je delší pouze o 11 minut,  

to je způsobeno především malým počtem obsluhovaných zastávek ve vnější tarifní zóně. 

CAN Tylova 

CAN Husova 

Tylova 

U Práce 

Obr. 15 Vedení linky č. 11 ve vybraném úseku Zdroj: (19, úprava autor) 
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Linkové vedení obou autobusových linek je v analyzovaném území totožné  

a je na obrázku (Obr. 16). 

 

Linka č. 57 doplňuje svými 10 spoji linku 35 na společném úseku. Obě linky mají 

v průběhu dne nepravidelné intervaly. Linka č. 35 má v pracovní dny v zastávce „Tylova“ 

celkem 46 spojů. Největší nabídka spojů je samozřejmě v ranní a odpolední špičce.  

O víkendech se nabídka spojů u linky č. 35 snižuje na 1 spoj za hodinu přes den. U linky č. 57 

se sice sníží celkový počet spojů pouze o jeden, nicméně spoje jezdí v jiných časových 

polohách. 

Noční autobusová linka č. N2 je vedena z východní části Plzně, z městské části 

Černice, okolo vnějšího centra, kde obsluhuje i zastávku „Tylova“, a končí v severozápadní 

městské části Skrvňany. Linka obsluhuje 26 zastávek za 33 minut. Délka této linky  

je 13 kilometrů (23).  

Linka N2 jezdí jak v pracovní dny, tak i o víkendech v pravidelných 60 minutových 

intervalech, vždy 10 minut po celé hodině z výchozí zastávky. Noční linky jsou provozovány 

mezi 24:00 až 4:00 hod, kdy poslední spoj z výchozí zastávky vyjíždí po 4:00 hod. 

Linka č. N5 je provozována jen o víkendech, a to pouze 2 spoje z výchozí zastávky,  

které mezi sebou mají 60 minutový interval. Na trase linky se přidává další spoj, který udržuje  

60 minutový interval. Linka obslouží 26 zastávek za 53 minut, kdy celá trasa měří  

27 kilometrů (23). Výchozí zastávka „Radobytče“ se nachází na jihu města a konečná 

zastávka je ve vnější tarifní zóně 121 Město Touškov. 

CAN Husova 

Tylova 

U Práce 

Obr. 16 Vedení linek č. 35 a 57 ve vybraném úseku Zdroj: (19, úprava autor) 
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Obě noční linky obsluhují v městské části Jižní Předměstí stejné zastávky a jejich 

linkové vedení je v tomto úseku shodné s linkovým vedením trolejbusové linky č. 12. 

Vzhledem ke krátkým intervalům trolejbusové linky č. 12 je ve špičkových hodinách 

v pracovní dny možné, že se v místě zastávky sjede více vozidel MHD, a to zvláště v případě, 

že je některý spoj zpožděn. Z tohoto důvodu je nutné s tímto počítat i v návrhové části 

v kapitole č. 4.3, při přemístění obsluhovaných zastávek. 

Úsekem plánované uzavírky pouze projíždí, ale zastávku „Tylova“ neobsluhuje, také 

jediné vozidlo ČSAD autobusy Plzeň a. s. Jedná se o bezplatnou dopravu provozovanou mezi 

CAN a obchodním centrem na ulici Rokycanská. V pracovní dny i o víkendech se jedná  

o 22 spojů (24). 
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4 NÁVRHY ZMĚN V ORGANIZACI MĚSTSKÉ HROMADNÉ 

DOPRAVY PŘI UZAVÍRCE 

V této kapitole jsou uvedeny zejména návrhy týkající se uzavírky vybrané PK a její 

vliv na organizaci MHD. Autor práce navrhuje uzavírku v ulici Tylova na základě analýzy 

provedené v kapitole č. 3.2. Se změnou linkového vedení navrhuje autor práce i přeložení 

zastávky. Návrhy jsou uvedeny v kapitolách č. 4.1 – 4.3. 

4.1 Návrh dopravně inženýrského opatření v ulici Tylova 

Autor práce plánuje fiktivní uzavírku místní komunikace III. třídy ulice  

Tylova (č. MK-C9407) z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky v místě zastávky  

na pozemní komunikaci „Tylova“. Jedná se o rekonstrukci malého rozsahu, která je spojena 

především se srovnáním horní podkladní vrstvy a opětovným položením dlažby. Provedení 

stavby je autorem práce plánováno v délce tří dnů. Vzhledem k navrhovanému využití vozidel  

s pomocným agregátem je PMDP schopen výluku svými vozidly zajistit pouze  

pro víkendové JŘ (11). I z tohoto důvodu autor práce plánuje uzavírku realizovat v průběhu 

jednoho víkendu. 

Aby dopad na dopravu v okolí uzavírky byl co nejmenší, navrhuje autor práce 

částečné uzavření PK Tylova, analyzované v kapitole č. 2, dle TP 66 – Zásady  

pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (7), při zachování 

obousměrného provozu. Stavební práce proběhnou v jízdním pruhu, což umožní vznik dvou 

pomocných protisměrných jízdních pruhů. Konkrétní opatření vychází ze vzorových schémat 

těchto zásad (7), které zpracovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i a schválilo 

Ministerstvo dopravy. Přesněji jde o schéma B/4, které je i přílohou F této práce. 

Podle měření autora práce pomocí mapového portálu města Plzně (19) je vozovka 

dané místní komunikace v místě plánované uzavírky široká 9,5 metru, kdy šířka zastávky 

ohraničená dlažebními kostkami je 3 metry. Protilehlá strana PK je využívána k podélnému 

parkování osobních vozidel v parkovacím pruhu širokém 2,25 metru. Autor plánuje dočasný 

zákaz parkování ve vymezeném úseku komunikace vyznačený zákazovou dopravní značkou  

“Zákaz stání“ (č. B29) a využití šířky parkovacího pruhu pro vytvoření pomocného jízdního 

pruhu. Vybrané místo částečné uzavírky je na obrázku (Obr. 17). 
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Dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (7) 

je pro zachování provozu v obou směrech potřebná zbývající šířka vozovky 5,5 metru,  

kdy minimální šířka protisměrných jízdních pruhů je stanovena na 2,75 metru. Pracovní 

místo, tedy místo stavební činnosti, pohybu pracovníků, pohybu pracovních mechanizmů  

a podobně, vyžaduje umístění dopravních zařízení pro zajištění dostatečného odstupu  

při oddělení pracoviště (staveniště) od okolního provozu (7). Pro ostatní PK v obci,  

kam se řadí i místní komunikace Tylova, je bezpečnostní odstup dle TP 66 – Zásady  

pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (7) stanoven na 0,5 metru. 

Celková šířka omezení se tak skládá z šířky vozovky v místě zastávky a odstupu od běžného 

provozu, ve kterém je umístěno dopravního značení (Směrovací desky), dohromady 

minimálně 3,5 metru. Zbylá volná šířka PK je 6 metrů. 

 

V případě využití šířky pomocných jízdních pruhů o rozměru 2,75 metru, zbývá příčný 

odstup na obou stranách autobusů a trolejbusů PMDP pouhých 12,5 centimetru, protože 

standardní šířka vozidla kategorie M3 je 2,5 metru bez zpětných zrcátek, jak je vidět  

na obrázku (Obr. 18). Pro vozidla MHD je tento odstup nedostatečný, hrozí zde zejména 

kontakt protisměrných vozidel přečnívajícími zpětnými zrcátky a řidiči mají problém do takto 

zúžených pruhů v běžném provozu najet z důvodu zhoršené průjezdnosti. 

Obr. 17 Celková šířka vozovky pozemní komunikace Tylova Zdroj: (foto a úprava autor) 
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Pro bezproblémový průjezd svých vozidel tak PMDP požaduje zachování minimální 

šířky jízdních pruhů při obousměrném provozu v rámci uzavírek 3,25 metru. Tento požadavek 

je uveden i ve vyjádření PMDP vztahující se k návrhu DIO v příloze A. Šířka jízdních pruhů 

pro obousměrný provoz však v takovém případě činí 6,5 metru, což přesahuje zbylou volnou 

šířku 6 metrů na PK Tylova, a tak tento požadavek nemůže být pro daný návrh obousměrně 

dodržen.  

Cílem při plánování uzavírky je omezit vliv dané uzavírky na dopravu, zvláště  

pak na provoz MHD, rozhodl se autor práce ponechat minimální šířku jízdního pruhu  

2,75 metru ve směru od zastávky „Tylova“ k zastávce „CAN Tylova“, kde bude zachován 

provoz pouze pro individuální automobilovou dopravu. Pro vozidla MHD a další vozidla  

v tomto směru je navržena objízdná trasa v kapitole č. 4.2. Protisměrný jízdní pruh autor 

práce navrhuje v šířce 3,25 metru tak, aby odpovídala plně požadavkům PMDP. Zároveň 

vzhledem k délce tyčových sběračů umožňuje tento rozměr jízdního pruhu lepší najetí 

trolejbusových vozidel vzhledem k ose trolejového vedení. 

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, autor práce při tvorbě DIO vycházel  

ze schéma B/4 (7) a zpracovaný detail návrhu značení v ulici Tylova je na schématickém  

obrázku (Obr. 19). Pro vytvoření schématu byl, autorem této práce, použit projekční software 

AutoCAD a k ověření průjezdnost křižovatek a zatáček doplněk Vehicle Tracking.  

Obr. 18 Šířka vozidla kategorie M3 Zdroj: (foto a úprava autor) 
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Obr. 19 Dopravně inženýrské opatření v ulici Tylova Zdroj: (autor) 
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Protože se jedná o uzavírku z důvodu stavebních prací, musí být účastníci silničního 

provozu o této činnosti informováni výstražnou značkou „Práce“ (č. A15) umístěnou  

v rozmezí 50 až 70 metrů před začátkem dopravního omezení (7). Autor práce umístil 

výstražnou značku č. A15 60 metrů před uzavírku, a to v obou směrech, zároveň s touto 

značkou je použito výstražné světlo dle schéma B/4. Pro vytvoření pomocného jízdního pruhu  

v šířce 3,25 metru je využit původní parkovací jízdní pruh a z tohoto důvodu je nutné  

před změnou směru jízdy svedením dopravy do pomocného pruhu umístit zákazovou značku 

“Zákaz stání“ (č. B29). 

Zákazové značky č. B29, které jsou v návrhu použity, jsou na PK umístěny alespoň  

7 dní před plánovaným začátkem omezení, dle zákona o pozemních komunikacích (1)  

a jeho § 19a odst. 4 písm. a). Pokud by tato lhůta nebyla dodržena, případné odtahy vozidel  

by musel hradit žadatel, tedy zhotovitel stavby či investor, na své náklady.  

Pod zákazovou značkou č. B29 je umístěna dodatková tabule s informací o datu začátku 

platnosti. 

Protisměrné pomocné jízdní pruhy jsou vzájemně odděleny pomocí vodorovného 

dopravního značení „Vodící čára plná“ (č. V1a) oranžové barvy. Samotné pracovní místo  

je od dopravního provozu odděleno dopravními značkami „Směrovací deska (se šikmými 

pruhy se sklonem vlevo)“ (č. Z4b), která usměrňuje provoz ve směru sklonu pruhů. Autor 

práce zvolil podélný rozestup mezi směrovými deskami 4 metry, dle zásad TP 66 – Zásady 

pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (7) maximálně 10 metrů,  

aby i při nižší rychlosti vozidel bylo zamezeno případnému vjetí do prostoru stavby.  

Na začátku a na konci vymezené uzavírky jsou desky v příčném rozestupu přes 0,75 metru  

a v podélném směru 1,5 metru, tyto desky jsou ve směru jízdy také osazeny výstražnými 

světly, stejně jako výstražné značky č. A15, pro zvýraznění změny směru jízdy (7).  

Chodci jsou od pracovního místa odděleni pomocí zábran označených výstražnou 

značkou „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z2) v celé délce stavebního místa. Autor práce 

ponechal odstup 0,25 metru od pracovního místa, ve kterém jsou rozmístěny zábrany,  

pro zajištění bezpečnosti chodců. Tím dojde k zúžení chodníku v místě uzavírky na 2 metry, 

což stále umožňuje obousměrný pohyb chodců. 

Rychlost průjezdu místem uzavírky v pomocném jízdním pruhu o šířce 2,75 metru 

autor práce omezil na 30 km/h. Je to z důvodu krátkého odstupu směrovacích desek (č. Z4a) 

od hrany křižovatky ulic Tylova a Koperníkova, čímž je nájezd do navrhovaného pomocného 
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jízdního pruhu ztížen. Při ověření průjezdnosti nájezdu do uzavírky v doplňku  

Vehicle Tracking při rychlosti 50 km/h, vozidlo zasahovalo do protisměrného jízdního pruhu, 

a tak je z důvodu zajištění bezpečného průjezdu vozidel rychlost omezena zákazovou značkou 

„Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B20a). 

Pro výjezd vozidel z vnitrobloku přilehlých budov, který leží v polovině uzavřeného 

úseku, je umístěna příkazová značka „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“ (č. C3a). Značka  

č. C3a stojí před samotným výjezdem na PK a znemožňuje řidičům odbočení vlevo  

přes pomocný jízdní pruh. 

Protože je pomocný jízdní pruh ve směru k zastávce „CAN Tylova“ široký 2,75 metru, 

je nutné o tom informovat řidiče přijíždějící v tomto směru. Zákazová značka „Zákaz vjezdu 

vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B15) se užívá v případech,  

kdy je z důvodu omezené volné šířky jízdního pruhu potřeba stanovit zákaz vjezdu  

pro vozidla, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu přesahuje stanovenou mez (5).  

Dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (6) je údaj na značce 

stanoven jako hodnota skutečné volné šířky PK, což v tomto případě je 2,75 metru, zmenšená  

o 0,5 metru a zaokrouhlena dolů. Výsledná hodnota na zákazové značce č. B15 je 2,2 metru. 

Zákazová značka č. B15 je užita i jako symbol na informativní směrové značce 

„Návěst před objížďkou“ (č. IS11a), kterou autor práce umístil 60 metrů před hranu 

křižovatky Tylova a Koperníkova, kde musí vozidla přesahující vyznačenou mez odbočit  

na objížďkovou trasu. Podle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích (6) není nutné v obci při krátkodobé uzavírce s nepodstatným prodloužením 

cesty uvádět délku objízdné trasy, která může být na informativní směrové značce č. IS11a 

uvedena. Objízdná trasa je vyznačena pomocí informativní směrové značky „Směrová tabule 

pro vyznačení objížďky“ (č. IS11c). Při krátkodobé uzavírce lze informativní značku č. IS11c 

výjimečně umístit pod značku upravující přednost na křižovatce, což využil i autor práce  

v návrhu (6). Dále jsou směrové tabule umístěny před každou křižovatkou, kde dochází  

ke změně směru trasy. 

Vedení objízdné trasy pro vozidla přesahující mez vyznačenou na zákazové  

značce č. B15 povede z ulice Tylova (č. MK-C9407) pravým odbočením na světelně řízené 

křižovatce do ulice Koperníkova (č. MK-C0404). Na konci uličního bloku vozidla odbočí 

vlevo do ulice Husova (č. MK-C9406) a pokračují rovně. Na křižovatce s ulicí Kotkova 

odbočí doleva a průjezdem jednosměrnou ulicí okolo Husova náměstí se vrátí zpět  
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na ulici Tylova. Stejnou objízdnou trasu využijí i linky č. 12, N2, N5, jejichž objízdné trasy 

jsou zpracovány v kapitole č. 4.2. 

Právě z důvodu průjezdu vozidel PMDP vybranou objízdnou trasou, autor práce 

prověřil za pomoci programu AutoCAD průjezdnost vybraných křižovatek na obrázcích  

(Obr. 20, Obr. 21, Obr. 22). Jde především o místa, kde dochází k odbočení vpravo.  

Na zvolené objízdné trase se jedná o křižovatku ulic Tylova a Koperníkova, kde autor plánuje 

objížďku pro dvanáctimetrová vozidla PMDP, jako jsou například vozidla Škoda 24 Tr,  

ve směru k ulici Husova a na své pravidelné lince projíždí touto křižovatkou také kloubové 

trolejbusy Škoda 27 Tr linky č. 18 v jižním směru na ulici Koperníkova. Spoje linky č. 18 

projedou pomocným jízdním pruhem v šířce 3,25 metru, poté na křižovatce musí odbočit 

vpravo, přičemž nesmí žádnou částí vozidla zasáhnout do sousedního pomocného jízdního 

pruhu a současně je nutné, aby se vozidlo po průjezdu zatáčkou srovnalo do jízdního pruhu.  

Na základě konzultace v PMDP, vycházel autor práce z požadavku na rychlost průjezdu 

alespoň 15 km/h (11). Vypracovaná schémata autor práce navrhnul za pomoci doplňku 

Vehicle Tracking pro AutoCAD k ověření průjezdnosti v rychlosti 15 km/h. Doplněk Vehicle 

Tracking pracuje s českými technickými podmínkami TP 171 – Vlečné křivky pro ověřování 

průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací (25) a souvisejícími Českými státními 

normami. Pro všechny zpracované vlečné křivky využil autor práce možnost omezit poloměry 

zatáčení z důvodů působení dynamických účinků, které mohou být již při rychlostech  

nad 15 km/h významné. Pravděpodobnost, že dojde ke smyku či převrácení vozidla,  

roste se zvyšující rychlostí vlivem působení odstředivých sil (26). Výpočet omezujících 

parametrů průjezdu vozidla provádí doplněk Vehicle Tracking, a to i při změně vstupů, 

například rychlosti. 

Při vykreslení vlečných křivek byl zachován bezpečnostní odstup minimálně  

0,25 metru od okrajů jízdních pruhů a okrajů nároží dle TP 171 (25). Ve všech 

vypracovaných schématech na obrázcích (Obr. 20, Obr. 21, Obr. 22) této práce, kde autor 

práce vykreslil vlečné křivky, tvoří červené čáry obalovou křivku kol a zelené čáry  

pak obalovou křivku karoserie. Plocha vymezená jednotlivými obalovými křivkami vozidla 

poté znázorňuje vnější prostorové nároky vozidla při průjezdu danou křižovatkou.  

Výsledný průjezd dvanáctimetrového vozidla zatáčkou na křižovatce předcházející 

místu uzavírky je vidět na obrázku (Obr. 20), ze kterého je patrné, že příslušné vozidlo 

zasahuje do protisměrného jízdního pruhu v ulici Koperníkova.  
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V takovém případě by muselo dojít k posunu vodorovné dopravní značky „Příčná čára 

souvislá“ (č. V5) o celých 10 metrů proti směru jízdy, což by pro řidiče znamenalo zvýšení 

času potřebného pro projetí křižovatkou a nutnou úpravu plánu světelného signalizačního 

zařízení, ale také zkrácení mezikřižovatkového úseku na cca 60 metrů (19). Z tohoto důvodu 

se autor práce rozhodl zachovat jednosměrný provoz pouze ve směru objížďky. Tato změna  

v organizaci dopravy vyžaduje na začátek úseku umístit informativní provozní značku 

„Jednosměrný provoz“ (č. IP4b) v kombinaci se zákazovou značkou „Zákaz vjezdu všech 

vozidel“ (č. B2) umístěnou v opačném směru. Pro bezproblémový průjezd vozidel MHD  

je při pravém okraji jednosměrné komunikace zakázáno stání pomocí značky č. B29  

v celé délce. Vytvoření jednosměrné komunikace zároveň dovoluje využití levé strany 

komunikace k podélnému parkování vozidel vyznačené informativní provozní značkou 

„Parkoviště (podélné stání)“ (č. IP11c) 15 metrů od hrany křižovatky, aby zaparkovaná 

vozidla neovlivňovala průjezd zatáčkou. Mezi provozní značkou č. IP11c a hranou křižovatky 

ulic Koperníkova a Husova vznikne prostor pro parkování přibližně 60 metrů dlouhý, podle 

měření pomocí mapového portálu města Plzně (19). Při podélném parkování osobních vozidel 

Obr. 20 Vlečná křivka průjezdu křižovatkou ulic Tylova a Koperníkova (severně) Zdroj: (26, autor) 
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jízdou vpřed, je délka stání podle ČSN 73 6056 (27) stanovena na 6,75 metru a délka krajního 

stání na 5,25 metru. Autor práce určil počet navržených parkovacích stání podle vztahu (1). 

a + x ∙ b ≤ c (1) 

5,25 + x ∙ 6,75 ≤ 60 

x ≤ 8,11 

kde: 

a podélné krajní parkovací stání v délce 5,25 metru pro osobní vozidla [m], 

b podélné parkovací stání v délce 6,75 metru pro osobní vozidla [m], 

c délka úseku pozemní komunikace vymezená pro podélné parkování [m], 

x počet parkovacích stání v délce 6,75 metru ve vymezeném úseku komunikace. 

Navržené podélné parkování v délce 60 metrů tak umožní vytvoření 8 parkovacích 

stání v délce 6,75 metru a jednoho krajního stání v délce 5,25 metru, dohromady  

pro 9 vozidel. 

Zjednosměrněním PK však dojde k omezení provozu linek VLOD,  

které jsou vedeny Koperníkovou ulicí k CAN a zpět. Vozidla VLOD jsou tak při zpáteční 

cestě vedeny po trase objížďky IAD, kdy na první odbočce ve směru od CAN odbočí vpravo  

na Husovo náměstí a poté vlevo na Tylovu ulici směrem k plánované uzavírce. Pravým 

odbočením na křižovatce ulic Tylova a Koperníkova vozidla pokračují po svých pravidelných 

linkách. 

Vlečná křivka pro kloubový trolejbus linky č. 18 je na obrázku (Obr. 21). Při tomto 

průjezdu je snížena rychlost vozidla až na 5 km/h, jinak by vzhledem k parametrům PK nebyl 

průjezd možný. Protože jsou stavební práce plánovány na víkend, jsou na lince č. 18 

provozovány pouze 2 sobotní spoje v brzkých ranních hodinách přijíždějící do zastávky 

„Tylova“ na ulici Koperníkova v 5:33 a 6:26 hod. a tak není nízká rychlost průjezdu,  

dle názoru autora práce, problém. Zároveň je jasné, že pokud je schopný danou zatáčkou 

projet osmnáctimetrový kloubový trolejbus PMDP, zatáčkou projedou i kratší vozidla, 

například patnáctimetrové autobusy dopravců VLOD. 
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Dále autor v návrhu prověřil průjezdnost křižovatky ulic Husovo náměstí a Tylova  

pro dvanáctimetrová vozidla ve směru k „CAN Tylova“ na obrázku (Obr. 22). Komunikace 

Husovo náměstí je jednosměrná, obě strany PK jsou využity k podélnému parkování vozidel, 

čímž je omezena možnost najetí vozidel MHD do zatáčky. Při návrhu autor práce vycházel 

opět z požadavku PMDP na rychlost průjezdu alespoň 15 km/h (11), kterou však není možné 

dodržet při kompletním průjezdu, protože se vozidlo nestihne srovnat do jízdního pruhu.  

Z tohoto důvodu autor práce navrhuje posunutí vodorovné dopravní značky „Příčná čára 

souvislá“ (č. V5) na ulici Tylova o 3 metry proti směru jízdy. 

Vozidlům PMDP to tak umožní průjezd v požadované rychlosti s minimálním vlivem 

na provoz. Dle animace vytvořené v AutoCADu je výsledný čas průjezdu křižovatkou,  

od vodorovné značky č. V5 v ulici Husovo náměstí až za přechod pro chodce na ulici Tylova,  

11 sekund (26). Linka č. 12 má ze všech analyzovaných linek nejvyšší počet spojů, o víkendu 

jak v sobotu, tak v neděli 72 spojů v krátkých intervalech, během dne 15 minut, a tak je nutné, 

aby zdržení vznikající v křižovatkách byla co nejkratší. 

  

Obr. 21 Vlečná křivka průjezdu křižovatkou ulic Tylova a Koperníkova (jižně) Zdroj: (26, autor) 



49 

 

 

Objízdná trasa je po jednosměrném uzavření úseku v ulici Koperníkova mezi 

křižovatkami s ulicemi Husova a Tylova vedena opět přes jednosměrnou komunikaci Husovo 

náměstí. Řidiči vozidel přijíždějící k uzavřené komunikaci jsou informováni značkou „Změna 

organizace dopravy“ (č. IP22), která je navržena pro plánovanou úpravu provozu  

na obrázku (Obr. 23). Text na informativní provozní značce č. IP22 informuje účastníky 

silničního provozu o ulici, které se úprava provozu týká a o konkrétním úseku. 

 

Obr. 22 Vlečná křivka průjezdu křižovatkou ulic Husovo náměstí a Tylova 

Obr. 23 Návrh textu informativní provozní značky č. IP22 

Zdroj: (26, autor) 

Zdroj: (5, úprava autor) 
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Výčet všech dopravních značek použitých při navržené uzavírce je v tabulce (Tab. 3). 

 

Tab. 3 Výčet dopravního značení užitého při navržené uzavírce 

Číslo 

značky 
Název značky 

Počet 

kusů 

A15 Práce na silnici 2 

B2 Zákaz vjezdu všech vozidel 2 

B15 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vymezenou mez 1 

B20a Nejvyšší dovolená rychlost 1 

B24a Zákaz odbočení vpravo 1 

B24b Zákaz odbočení vlevo 1 

B29 Zákaz stání 2 

C2f Přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo 1 

C3a Přikázaný směr jízdy zde vpravo 1 

IP4b Jednosměrný provoz 1 

IP11c Parkoviště (podélné stání) 1 

IP22 Změna organizace dopravy 5 

IS11a Návěst před objížďkou 1 

IS11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky 8 

V1a Podélná čára souvislá 1 

V5 Příčná čára souvislá 2 

Z2 Zábrana pro označení uzavírky 16 

Z4a Směrovací deska (se šikmými pruhy se sklonem vlevo) 12 

Z4b Směrovací deska (se šikmými pruhy se sklonem vpravo) 3 

 

Kompletně, autorem práce, graficky zpracovaný Návrh DIO pro plánovanou uzavírku 

je součástí této práce v příloze G. 

Zdroj: (5, autor) 
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4.2 Návrh organizace MHD při částečné uzavírce  

Vedení objížďky pro vozidla MHD plánuje autor práce po ulici Tylova od místa 

navržené uzavírky. Na křižovatce ulic Tylova a Koperníkova, která je řízena světelným 

signalizačním zařízením, vozidla odbočí vpravo ve směru jízdy. Po průjezdu uličního bloku, 

vozidla na další křižovatce odbočí vlevo na ulici Husova, po které pokračují rovně. 

Objízdná trasa trolejbusové linky č. 11 dále vede před hlavní budovu CAN,  

kde se nachází zastávka „CAN Husova“, která je konečnou/výchozí zastávkou a kde linka 

začíná svou pravidelnou trasu v opačném směru. Autobusové linky č. 35 a 57, které mají  

v řešeném území stejnou trasu jako linka č. 11, po obsluze zastávky „CAN Husova“ pokračují 

ve své jízdě dál podle JŘ. U autobusových linek tak nedošlo ke změně chronometráže, pouze 

k vedení trasy, a není tak nutná úprava JŘ. 

Trolejbusová linka č. 12 odbočí na poslední křižovatce před CAN vlevo  

do jednosměrné ulice Husovo náměstí, po které se vrátí zpět na ulici Tylova a může odtud 

pokračovat do zastávky „CAN Tylova“ po své pravidelné trase. 

Protože autobusová doprava není na rozdíl od trolejbusů vázána na pevnou jízdní 

dráhu, je pro objížďku možné využít i odlišné vedení trasy. Noční autobusové linky se spolu 

s linkou č. 12 mohou na původní trasu vrátit odbočením na Husovo náměstí a odtud  

již po Tylově ulici pokračovat směrem k zastávce „CAN Tylova“. 

Tento návrh linkového vedení počítá s využitím trolejbusů s pomocným agregátem  

na linkách č. 11 a 12, protože na světelné křižovatce ulic Tylova a Koperníkova není  

na trolejovém vedení výhybka, která by umožnila trolejbusům odbočit doprava. 

V Koperníkově ulici se trolejbusy linky č. 11 mohou opět pomocí tyčových sběračů připojit 

k trolejovému vedení v náhradní zastávce „Tylova“ tak, aby vzdálenost, kterou musí vozidla 

ujet pomocí agregátu, byla co nejkratší. Informace o náhradní zastávce MHD jsou  

v kapitole č. 4.3.  

Linka č. 12 se k trolejovému vedení připojí až v zastávce „CAN Tylova“.  

Aby nedocházelo k omezení provozu při sklápění tyčových sběračů, navrhuje autor práce 

provádět tento úkon již v zastávce „U Práce“, která předchází zastávce „Tylova“.  

To je i v souladu s vnitřními předpisy PMDP (11), které zakazují sklápění sběračů za jízdy. 
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Pro přehlednost je linkové vedení na objízdné trase schematicky znázorněno  

na obrázku (Obr. 24). 

 

Nevýhodou tohoto řešení je samozřejmě zdržení vozidel v zastávkách, které  

je způsobeno stahováním sběračů a jejich opětovným nasazením. Stahování sběrače je možné 

provést automaticky z kabiny řidiče v zastávce, nicméně opětovné nasazení se musí 

v zastávce provést manuálně, protože zastávka „Tylova“ není uzpůsobena pro automatické 

nasazení sběrače. Automatické nasazování sběrače má PMDP již v provozu na vybraných 

zastávkách na pravidelných linkách. Technologické časy manuálního připojení trolejbusového 

vozidla k trakčnímu vedení od chvíle zastavení vozidla v zastávce jsou v tabulce (Tab. 4). 

 

Tab. 4 Technologické časy manuálního připojení k trakčnímu vedení 

Úkon Čas [s] 

Výstup řidiče a chůze k zadní části vozidla 15 

Nasazení 1. tyče sběrače na trakční vedení  10 

Nasazení 2. tyče sběrače na trakční vedení 10 

Chůze řidiče do kabiny vozu a zavření dveří 20 

Odjezd vozidla ze zastávky 10 

Celkový čas 65 

 

Obr. 24 Navržená objízdná trasa pro linky MHD Zdroj: (19, úprava autor) 

Zdroj: (autor) 
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K celkovému času manuálního připojení trakce je dle autora práce nutné připočíst 

časovou rezervu alespoň 30 sekund, která zohledňuje rozdílnou fyzickou zdatnost a manuální 

zručnost řidičů. Po přičtení časové rezervy je tento čas zaokrouhlen na celé minuty nahoru, 

protože v JŘ veřejné linkové dopravy se časy udávají vždy v minutách. Výsledný  

čas je po zaokrouhlení 2 minuty. Doba pobytu na zastávkách je pro dotčené trolejbusové  

linky č. 11 a 12 prodloužena o vypočtený čas, čímž dojde k celkovému prodloužení doby 

spoje. 

Dále je nutné počítat s navýšením doby jízdy v úseku plánované objízdné trasy 

z důvodu změny chronometráže. To se týká linek č. 12, N2, N5, které jsou vedeny po stejné 

objízdné trase. Chronometráž mezi zastávkami „U Práce“ a přeloženou zastávkou „Tylova“  

je, podle měření vzdálenosti provedené za pomoci mapového portálu Mapy.cz (18), oproti 

původní zastávce, prodloužena o pouhých 5 metrů a autor práce tak použil původní hodnoty 

z jízdních řádů PMDP pro dané linky. K navýšení chronometráže došlo pouze v úseku 

„Tylova“ a „CAN Tylova“. Doba jízdy pro tento úsek na objízdné trase je vypočítána podle 

vztahu (2).  

tji =
li

v
+ (nk + 1) ∙

v

a
+ (nk ∙ tk) [min] (2) 

tji =
558

11,11
+ (3 + 1) ∙

11,11

1,5
+ (3 ∙ 30) = 169,84 s = 2,83 min ≐ 3min 

kde: 

tji doba jízdy na úseku bez pobytu na zastávkách [s], 

li vzdálenost mezi zastávkami [m], 

v rychlost vozidla [m ∙ s−1], 

nk počet křižovatek [-], 

a zrychlení vozidla [m ∙ s−2], 

tk zdržení vozidla na křižovatce [s]. 

Autor práce stanovil vstupní hodnoty pro výpočet dle vzorce (2) pro rychlost jízdy 

vozidla na 40 km/h, po převedení tedy 11,11̅ m/s, zrychlení vozidla 1,5 m/s2  

a dobu zdržení vozidla na křižovatce 30 sekund.  

Ke stanovení doby spoje je však nutné k době jízdy připočítat také dobu pobytu  

na zastávce. Pro trolejbusovou linku č. 12 vychází doba pobytu na zastávce z nutnosti 
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v zastávce „CAN Tylova“ připojit vozidlo k trakčnímu vedení. Po přepočtu na minuty, 

přičtení doby pobytu (2 minuty) a zaokrouhlení času nahoru je výsledná doba spoje 

v daném úseku 5 minut, což je o 4 minuty více než původní doba spoje dle JŘ. 

Nočním autobusovým linkám stanovil autor dobu pobytu na zastávce pro nástup  

a výstup cestujících na 30 sekund. Výsledný čas 3,11 minuty je zaokrouhlen dolů  

na 3 minuty, z důvodu slabšího provozu ve večerních hodinách. Autor práce předpokládá, že 

zdržení vozidel na křižovatkách nedosáhne celých 30 sekund užitých  

při výpočtu podle vzorce (2). 

Na základě změn dob spojů v úsecích mezi zastávkami „Tylova“ – „CAN Husova“  

pro linku č. 11 a „Tylova“ – „CAN Tylova“ pro linky č. 12, N2, N5, se autor práce rozhodl 

využít stávající JŘ dotčených linek, a tak provedl dodatečnou analýzou víkendových JŘ. 

Účelem bylo stanovení dob pobytů na konečných zastávkách a přechodů vozidel na lince. 

Doby pobytů na konečných zastávkách jsou podstatné pro zajištění bezpečnostních 

přestávek v řízení. Bezpečnostní přestávky zaměstnanců městské hromadné dopravy jsou 

stanoveny v nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby 

a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů (28).  

Podle § 19 tohoto nařízení (28) musí mít zaměstnanec v městské hromadné dopravě  

po 4 hodinách řízení bezpečnostní přestávku v délce nejméně 30 minut, kterou lze rozdělit  

na několik přestávek, kdy každá přestávka je dlouhá nejméně 10 minut (28).  

Zároveň má zaměstnanec nárok po 6 hodinách nepřetržité práce na přestávku na jídlo 

a oddech opět v délce trvání nejméně 30 minut. Přestávky na jídlo a oddech (PJO) jsou 

stanoveny zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdnějších předpisů (29), 

konkrétně § 88 odst. 1. Tato přestávka však může být dle § 88 odst. 2 zákoníku práce (29) 

rozdělena do několika částí, kdy alespoň jedna část musí trvat nejméně 15 minut. Na rozdíl  

od bezpečnostních přestávek není přestávka na jídlo a oddech závislá na době řízení a počítá 

se již od nástupu řidiče na směnu. 

Při analýze víkendových JŘ bylo u jednotlivých spojů zjištěno, že se celková doba 

spoje, tedy celková doba jízdy na lince včetně pobytu na zastávkách, v průběhu dne mění. 

Spoje v ranních a večerních hodinách mají dobu spoje až o 5 minut kratší než spoje dopolední 

a odpolední. Chronometráž pro jednotlivé spoje je tedy proměnná. Hlavním důvodem  

je, dle názoru autora práce, zohlednění vlivu dopravy na jízdu vozidla MHD, zejména  

na rychlost jízdy. Dále také delší doby pobytu na zastávkách způsobené větším počtem 
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přepravovaných cestujících, což ovlivňuje délku nástupu a výstupu do/z vozidla. Proto  

při návrhu výlukového JŘ autor vycházel z analyzovaných chronometráží. 

Dopravní podnik se při plánovaných uzavírkách řídí zákonem č. 111/1994 Sb.,  

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (10). Zákon o silniční dopravě a jeho  

§ 18 odst. 2 říká (10), že od udělené licence se lze odchýlit v nezbytném rozsahu, a to vždy 

v souladu s rozhodnutím o uzavírce a objížďce, pokud je PK, po které je linka vedena, úplně 

nebo částečně uzavřena. Při odchylce od provozování dopravy dle § 18 odst. 2 (10)  

nechá dopravce schválit zpracované výlukové JŘ na dopravním úřadě bez zbytečného 

odkladu poté, co se o uzavírce a objížďce dozvěděl. Pro zpracované JŘ musí být splněny 

podmínky podle § 16f odst. 2 písm. b) a c), kdy jsou JŘ a jejich změny schváleny,  

pokud (10): 

b) časové údaje nejsou v rozporu se stavebními nebo dopravně technickými 

vlastnostmi pozemních komunikací nebo pravidly silničního provozu nebo místní 

úpravou provozu na pozemních komunikacích v úsecích, po kterých je linka 

vedena, 

c)  není v rozporu s prostorovými parametry zastávek a jejich časovým využitím 

vozidly jiných linek. 

Výukový JŘ nahrazuje schválený JŘ po dobu trvání uzavírky a objížďky. 

Protože uzavírkou PK Tylova došlo k omezení trolejbusové dopravy, tak provozovatel 

dráhy, kterým je v tomto případě PMDP, je povinen na základě zákona  

č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (9), zpracovat návrh plánu omezení 

provozování dráhy. Důvodem je omezení přesahující dobu 24 hodin dle § 23b odst. 3 (9).  

Návrh plánu omezení schvaluje podle § 54 odst. 1 zákona o drahách (9) orgán 

příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah, kterým je Úřad pro přístup k dopravní 

infrastruktuře (UPDI). Dopravní podnik je povinen přiložit k žádosti i vyjádření všech 

dotčených subjektů jako jsou například Statutární město Plzeň, POVED, Plzeňský kraj  

a další (11). Schválení UPDI se vztahuje vždy pouze k drážní dopravě, a to i v případě,  

že je v řešeném území uzavírkou a objížďkou dotčena i autobusová doprava. 

Po vypracování a schválení výlukových jízdních řádů, turnusů řidičů a plánu omezení 

provozu, jsou jednotlivé provozní úseky dopravního podniku o svých činnostech informovány 

pomocí „Upozornění“, jejichž ukázka je v příloze H této práce. 
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4.2.1 Výlukový jízdní řád a turnusy řidičů linky č. 11 

Spoje linky č. 11 jezdí v průběhu dne v pravidelných 15 minutových intervalech,  

a to jak v sobotu, tak i v neděli. Protože částečnou uzavírkou PK Tylova došlo k ovlivnění 

pouze jednoho směru jízdy, navrhuje autor úpravu tak, aby spoje v opačném směru nebyly 

ovlivněny. 

Doba pobytu na zastávce „Tylova“ je pro trolejbusovou linku č. 11 prodloužena  

o 2 minuty z důvodu připojení vozidla k trakčnímu vedení. Při této úpravě dojde ke zkrácení 

doby pobytu na konečné „CAN Husova“ pouze na 1 minutu a od tohoto času je ještě nezbytné 

odečíst čas potřebný k přejezdu na výchozí zastávku v opačném směru vzdálenou  

150 metrů (19). Doba spoje při přejetí je necelou 1 minutu. Proto je pro zajištění pravidelného 

provozu tato změna kritická. I krátké zpoždění vozidla při příjezdu na konečnou  

by znamenalo zpoždění na odjezdu z výchozí zastávky v opačném směru jízdy. 

Pro zachování původní doby pobytu na konečné „CAN Husova“ alespoň 2 minuty  

a zajištění doby jízdy na výchozí zastávku v délce 1 minuty, jsou časy odjezdu z konečné 

„Ústřední hřbitov“ posunuty o 2 minuty dozadu. Tím je zkrácena doba pobytu na konečné 

„Ústřední hřbitov“ na 15 minut i při zachování doby jízdy 1 minuta na výchozí zastávku 

vzdálenou 179 metrů (18). Stále je však udržen pravidelný 15 minutový interval mezi  

8:00 a 19:00 hod. v obou směrech. Protože všechny spoje najíždějí na linku ve směru konečné 

zastávky „Ústřední hřbitov“, nedotknou se tyto úpravy JŘ začátku směn řidičů. Dále autor 

práce provedl dílčí úpravy na posledních spojích linky, které poté zajíždějí do vozovny  

tak, aby byl opět dodržen pobyt 2 minuty. 

Bezpečnostní přestávky a PJO jsou zajišťovány na konečné „Ústřední hřbitov“,  

kde je pravidelná délka pobytu 15 minut v hodinových intervalech. Jsou tak dodrženy 

povinnosti uložené zákoníkem práce (29) na délku trvání jedné části PJO nejméně 15 minut  

a zároveň mohou řidiči čerpat část bezpečnostních přestávek po každém obratu vozidla. 

Na linku č. 11 je nasazeno 5 vozidel, ukázka přechodů vozidel na lince, zpracovaná 

autorem této práce v programu Excel, je na obrázku (Obr. 25). 
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Obr. 25 Ukázka přechodů vozidel na lince č. 11 zpracovaná v programu Excel Zdroj: (23, úprava autor) 
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Stanovení počtu řidičů i jejich turnusů provedl autor práce na základě vytvořených JŘ. 

Návrh zohledňuje maximální délky směn pro řidiče MHD, které podle nařízení vlády (28) činí 

nejvýše 13 hodin ve dne a 10 hodin při práci v noční době. Dále si sám autor stanovil  

před přistavením a po odstavení vozidla ve vozovně práci řidiče v délce 15 minut.  

Čas potřebný k přistavení vozidla z vozovny do zastávky „Tylova“ je 5 minut,  

do zastávky „CAN Husova“ 6 minut. Vozidla během přístavné jízdy obslouží zastávky 

„Cínová“, „Techmania“, „Jižní Předměstí“, případně i „Tylova“, pokud spoj na lince začíná 

v zastávce „CAN Husova“. Časy jsou stanoveny na základě stávajících JŘ a přejezdy 

z vozovny do počáteční zastávky „Cínová“ pak podle vzorce (2) i s přičtení doby pobytu  

na zastávce v délce 30 sekund.  

Při odstavných jízdách vozidla obslouží zastávku „Tylova“ na ulici Koperníkova jižně 

od plánované uzavírky a odtud pokračují přes zastávky „Jižní Předměstí“, „Techmania“  

a „Cínová“ do vozovny. Doba odstavné jízdy je 4 minuty. Ukázka zpracovaného oběhu 

vozidla autorem této práce v Excelu i s turnusem řidiče je vidět na obrázku (Obr. 26). 

Obr. 26 Ukázka oběhu vozidla linky č. 11 zpracovaná v programu Excel Zdroj: (23, úprava autor) 
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Celkový počet řidičů na lince č. 11 je, dle návrhu autora práce, šest. Řidič, označen 

písmenem A, který vyjíždí z vozovny jako první má dělenou směnu, kdy v 7:08 hod.  

má směnu přerušenu v zastávce „Mrakodrap“ a pokračování směny od 13:53 hod. opět 

z vozovny s posledním (pátým) vozidlem, které je na lince provozováno. Délka směny tohoto 

řidiče je 9:40 hod. Nejdelší směnu má dle návrhu řidič vozidla, které na linku najíždí jako 

čtvrté, a to 12:48 hod., avšak samotná doba řízení činí pouze 7:55 hod. 

Všechny oběhy i s turnusy řidičů na lince č. 11 jsou v příloze I.  

Autor práce dále u trolejbusových linek prověřil obsazení trolejí při odstavení vozidel 

na konečných zastávkách, aby nedošlo k omezení provozu na obratištích. Na konečné  

„CAN Husova“ není vzhledem ke krátkým dobám pobytu s obsazení trolejí problém. 

V zastávce „Ústřední hřbitov“, do které jsou vedeny pouze spoje linky č. 11 a kde řidiči tráví 

PJO a bezpečnostní přestávky, dochází vzhledem k 15 minutovým intervalům na lince 

k současnému odstavení maximálně tří vozidel. To však nemá vliv na provoz obratiště,  

a to i když je na tomto obratišti pouze jedna trolej, protože spoje z výchozí zastávky odjíždí 

ve stejném pořadí, ve kterém do obratiště přijely. Obratiště navíc dovoluje odstavení až čtyř 

vozidel současně. 

4.2.2 Výlukový jízdní řád a turnusy řidičů linky č. 12 

Stejně jako linka č. 11 i linka č. 12 má v průběhu dne pravidelný 15 minutový interval 

ve směru „Nová Hospoda“, který autor zachoval i při úpravě JŘ.  

Doba spoje v úseku zastávek „Tylova“ a „CAN Tylova“ je prodloužena o 4 minuty 

oproti původnímu JŘ. Linka č. 12 a linky č. N2, N5 jsou jediné dotčené linky, u kterých byla 

navýšena chronometráž z důvodu objížďky. Touto změnou došlo ke zkrácení doby pobytu  

na konečné zastávce „Nová Hospoda“ na 11 minut v dopoledních a odpoledních hodinách  

a je nutné s tím počítat při tvorbě turnusů.  

Jak na konečné „Nové Hospoda“, tak i na konečné „Božkov“ jsou vybudována 

obratiště trolejbusů, a proto přejezd vozidel z konečné zastávky na výchozí zastávku 

v opačném směru autor práce zanedbal. Každý druhý spoj mezi 7:00 a cca 19:00 hod.  

ve směru „Nová Hospoda“ je zkrácen do zastávky „Zátiší“. Přejezd vozidel v zastávce 

„Zátiší“ z konečné na výchozí zastávku je vypočítán podle vzorce (2) a po přičtení doby 

pobytu na zastávce 30 sekund je výsledný čas se zaokrouhlením 2 minuty. 
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Autor práce na základě JŘ linek č. 15 a 17, pro které je „Nová Hospoda“ také 

konečnou zastávkou, ověřil obsazenost trolejí na tomto obratišti. K odstavení trolejbusů  

je možné využít dvě troleje. Nejvíce spojů je na konečné v ranních hodinách.  

Mezi 5:00 a přibližně 6:00 hod. jsou na obratišti současně maximálně 3 vozidla, kdy všechny 

spoje linky č. 12 využívají stále stejnou trolej, a z výchozí zastávky vyjíždí ve stejném pořadí, 

v jakém přijely na konečnou. V průběhu dne se pak na obratišti pravidelně střídají vozidla 

linek č. 12 a 15 a je využita jedna trolej. Konečná „Božkov“ je obsluhována pouze spoji  

linky č. 12 a spoje vyjíždí z výchozí zastávky opět ve stejném pořadí, v jakém na konečnou 

přijely. 

Dále autor práce upravil časy přistavení a odstavení vozidel na/z linky, aby byl vždy 

zachován minimální čas na konečné 3 minuty. Během přístavných jízd do zastávky „Tylova“ 

vozidla obslouží, stejně jako u linky č. 11, zastávky „Cínová“, „Techmania“,  

„Jižní Předměstí“. Ranní spoje ve směru „Nová Hospoda“, které začínají v zastávce 

„Mrakodrap“, při své přístavné jízdě obsluhují zastávky „Tylova“, „U Práce“, „Mrakodrap“  

a vrátí se k zastávce „Mrakodrap“ v opačném směru po otočení na kruhovém objezdu na ulici 

Americká. Vozidla odjíždějící z konečné zastávky „Nová Hospoda“ v 19:22  

a ve 23:47 hod. pokračují přes zastávky „Folmavská rondel“, „U Nové Hospody“,  

„U Panasoniku“, „NC Borská pole“ a „Ke Karlovu“ do vozovny s dobou spoje v tomto úseku 

8 minut. Zbylé odstavné jízdy jsou identické s linkou č. 11 zpracované v kapitole č. 4.2.1. 

Dohromady linku č. 12 obsluhuje sedm vozidel a pro přehlednost je upravený JŘ celé 

linky s přechody vozidel v příloze J. Z JŘ je patrné, že v čase mezi 8:00 – 10:00 hod.  

a poté mezi 16:00 – 18:00 hod. je doba pobytu na konečné zastávce „Božkov“ 26 minut,  

tato přestávka je využita k části dělené PJO pro řidiče pěti ze sedmi vozidel na lince č. 12. 

Zbylá dvě vozidla, respektive jejich řidiči, mají ve stejném období přestávku v délce  

18 minut, kterou lze také využít k PJO. Z návrhu JŘ stanovil autor potřebný počet řidičů  

na 14, kdy ke střídání řidičů vybral autor práce zastávku „Mrakodrap“, a to zejména vzhledem 

k její poloze vůči centru města a její dobré dostupnosti osmi různými linkami  

jak autobusovými, tak trolejbusovými z různých částí Plzně. Směny některých řidičů začínají, 

popřípadě končí v noční době, tedy v době mezi 22:00 až 6:00 hod., pro kterou je podle 

nařízení vlády (28) dovolena délka směny maximálně 10 hodin. Aby řidiči nepřekročili 

stanovenou délku směny, mají dva řidiči na lince č. 12 dělené směny, jak je patrné  

i z turnusů řidičů v příloze J. 

Všechny oběhy i s turnusy řidičů na lince č. 12 jsou v příloze J. 
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4.2.3 Výlukový jízdní řád a turnusy řidičů linek č. N2 a N5 

Na provoz nočních autobusových linek č. N2 a N5 jsou potřebná čtyři vozidla,  

pro každou linku dvě vozidla.  

Linka č. N2 nevyžaduje žádné zásadní úpravy JŘ, kromě prodloužení doby jízdy 

v úseku objízdné trasy mezi zastávkami „Tylova“ a „CAN Tylova“, kterou vozidlo oproti 

původnímu JŘ obslouží o 2 minuty později. Jak je patrné z upraveného JŘ v příloze K,  

jsou doby pobytu na konečných zastávkách linky č. N2 více než 20 minut. Protože je linka 

provozována v době od půlnoci a končí před pátou hodinou ráno, není potřeba řidičům zvlášť 

vykazovat PJO. Zároveň doby řízení na této lince nejsou ani tři hodiny a nemusí tak být brán 

zřetel na délky bezpečnostních přestávek. 

U linky č. N5 se po úpravě JŘ zkrátily doby pobytu pro některé spoje pod 5 minut,  

což by při délce nočních linek a počtu obsluhovaných zastávek byl problém. Autor upravil JŘ 

tak, že posunul časy odjezdů z vozovny s cílem zachovat dobu pobytu alespoň 5 minut.  

Stejně jako u linky č. N2 jsou délky směn a doby řízení kratší než časy stanovené v nařízení 

vlády (28) a zákoníku práce (29) a z tohoto důvodu nemusí být zohledňovány při vytváření 

turnusů řidičů.  

Oběhy linek č. N2, N5 jsou v příloze K. 

Autor práce stanovil turnusy řidičů všech linek pouze pro názornost funkčnosti 

návrhu, avšak v praxi je jejich tvorba značně komplikovanější. Jedná se zejména o zohlednění 

týdenních dob řízení, dodržování nepřetržitých odpočinků mezi směnami, odpočinků v týdnu, 

ale také podmínky kolektivních smluv uzavřených s odborovými organizacemi  

a pro vypracování je potřeba mít komplexní informace daného dopravního podniku, mimo 

jiné i o personálních možnostech. 

4.3 Přeložení zastávky MHD vybraných linek 

Rekonstrukcí vozovky v místě zastávky „Tylova“ se cestujícím dočasně znemožní 

výstup a nástup v této zastávce. Autor práce jako náhradní zastávku všech dotčených linek 

zvolil zastávku „Tylova“ v Koperníkově ulici směrem ke křižovatce s ulicí Husova. Využije 

se tak již existující zastávka, kterou v tomto směru obsluhuje pouze trolejbusová linka č. 18  

a která slouží také jako výstupní zastávka linek VLOD. Prostor pro zastavení vozidel MHD  

je situován v jízdním pruhu PK. Podle měření vzdálenosti na mapovém portálu města  

Plzně (19) je na PK vodorovné značení „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ (č. V11a) 
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v délce 34 metrů. Na zastávce by tak mohly zastavit minimálně dva dvanáctimetrové 

autobusy, či trolejbusy, s dostatečnou prostorovou rezervou potřebnou k nasazení sběrače. 

Pro označení zastávky značkou „Zastávka trolejbusu“ (č. IJ4e) a umístění JŘ je použit 

sloup k ukotvení trakčního vedení. Schránka na JŘ, která je na sloupu osazena,  

však neumožňuje vyvěšení dalších JŘ. Proto autor práce navrhuje umístit na chodník 

přenosný označník, jaký PMDP použilo například při přeložení zastávky „Severní“ vlivem 

uzavírky PK Sulkovská, jak je vidět na obrázku (Obr. 27). 

 

Na označníku je dopravce povinen zveřejnit informace podle § 18 odst. 1 písm. f) 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (10). Pro MHD  

je to název této zastávky, čísla linek obsluhující danou zastávku a vyvěšené jízdní řády. 

Přeložení zastávky musí žadatel (projektant či investor) projednat s PMDP,  

dále na odboru dopravy Magistrátu města Plzně a na dopravním inspektorátu Policie  

České republiky, jak vyplývá z vyjádření PMDP v příloze A. 

Cestující jsou o přeložení zastávky, stejně jako o samotné výluce, informováni  

na webových stránkách PMDP (23) v záložce „Změny v dopravě“, kdy nejaktuálnější 

omezení z této sekce webových stránek jsou zobrazena i na hlavní stránce. Text upozornění  

pro cestující je následovný:  

„Z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky na ulici Tylova bude od 26. 10. 2019  

po dobu cca 3 dnů přeložena zastávka linek č. 11, 12, 35, 57, N2, N5 „Tylova“ ve směru 

k CAN do zastávky linky č. 18 „Tylova“ na ulici Koperníkova ve směru k CAN. 

Obr. 27 Přenosný označník Zdroj: (foto autor) 
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V souvislosti s rekonstrukcí dojde k úpravám jízdních řádů linek č. 11, 12, N2 a N5  

po dobu plánované uzavírky.“ 

Dále 3 dny před zahájením rekonstrukce v zastávce „Tylova“ bude na této zastávce 

vyvěšena informace o přeložení zastávky ve znění: „Z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky 

je tato zastávka přeložena od 26. 10. 2019 na dobu cca 3 dnů do zastávky linky č. 18 

„Tylova“ na ulici Koperníkova ve směru k CAN.“ 

Den před omezením, tedy 25. 10. 2019, bude k přeložené zastávce přistaven přenosný 

označník s čísly linek, názvem zastávky a schránkou na JŘ. Označník musí být umístěn  

před sloup trakčního vedení, aby nedošlo k omezení pohyb chodců po úzkém chodníku. 

Vzhledem k šířce chodníku zároveň navrhuje autor práce otočení schránky na JŘ do pozice 

souběžné s vozovkou, stejně jako je tomu v zastávce „Tylova“ ve směru k Jižnímu Předměstí 

na obrázku (Obr. 28).  

 

V den omezení, 26. 10. 2019, budou vyvěšeny JŘ autobusových linek č. 35, 57  

a výlukové JŘ linek č. 11, 12, N2 a N5 navržené v kapitole č. 4.2.1 – 4.2.3. 

Obr. 28 Zastávka „Tylova“ s otočenou schránkou na JŘ Zdroj: (foto autor) 
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5 ZHODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH NÁVRHŮ ZMĚN 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením změn, které autor práce navrhl v souvislosti 

s uzavírkou PK Tylova na území města Plzně v kapitolách č. 4.1 – 4.3. Pro jednotlivé návrhy 

jsou uvedeny přínosy při jejich využití a zároveň i případná negativa.  

Za nejvýraznější návrh považuje autor práce návrh dopravně inženýrského opatření 

v ulici Tylova a s tím související prověření průjezdnosti vybraných křižovatek za pomoci 

vlečných křivek. Návrh DIO je autorem práce navržen tak, aby byl dopad uzavírky na provoz 

v řešeném území co nejmenší. Výhodou zvoleného dopravního řešení je zejména zachování 

částečného obousměrného provozu. Z důvodu omezených parametrů pomocných jízdních 

pruhů v místě uzavírky je však omezen provoz vozidel MHD v jednom směru, a proto autor 

navrhl objízdnou trasu pro dotčené linky. Za pomoci programu AutoCAD a jeho doplňku 

Vehicle Tracking autor práce prověřil průjezdnost křižovatek na zvolené objízdné trase.  

Pro vytvořené vlečné křivky jsou dodrženy požadavky PMDP na rychlost 15 km/h  

při průjezdu křižovatkou, což dovoluje rychlejší vyklizení prostoru křižovatky, a průjezd  

má tak menší dopad na provoz v křižovatce. Zpracované návrhy vlečných křivek tak mohou 

sloužit i v budoucnu například pro plánování jiných objízdných tras v řešeném území  

nebo při plánování nových tras linek. 

Omezením průjezdnosti PK v místě uzavírky není umožněn průjezd vozidlům, jejichž 

okamžitá šířka přesahuje 2,2 metru. Problémem tohoto řešení je zejména fakt, že řidiči nemají 

dostatečné znalosti ohledně šířkových parametrů svých vozidel. Okamžitá šířka vozidla  

je šířka vozidla včetně nákladu, ale i zpětných zrcátek. Průjezd místem uzavírky  

je tak pro většinu současných dodávkových vozidel zakázán. Zásadnější vliv má však  

toto omezení na vozidla MHD a všechna velká vozidla, které jsou vedena navrženou 

objízdnou trasou. Autor práce přistoupil k omezení MHD oproti IAD z důvodu vysokých 

intenzit dopravy na okolních PK v místě uzavírky, jak je vidět na mapě intenzit dopravy  

ze soboty 21. 04. 2018 (8:00 hod.) přístupné z webových stránek Intenzity dopravy  

v Plzni (30) na obrázku (Obr. 29).  
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Z obrázku je patrné, že intenzity dopravy v jednosměrné ulici Husovo náměstí 

dosahují již v ranních hodinách stupně 4 a nezřídka i stupně 5, kdy vozidla stojí a tvoří  

se kongesce. Pokud by došlo k úplnému zákazu provozu IAD místem vybrané uzavírky, 

přesun vozidel na PK, kde jsou již tak vysoké intenzity dopravy, by znamenal značné 

problémy nejen pro dopravu v celém řešeném území, ale také pro provoz danou uzavírkou. 

Řidiči svou nedisciplinovaností vytváří další komplikace v provozu, kdy i přesto,  

že křižovatka není zcela vyklizena, najíždějí do prostoru křižovatky a omezují řidiče z dalších 

směrů. Tímto způsobem by podle autora práce byl provoz vozidel MHD dotčen mnohem více, 

než při navržené objížďce. 

Částečnou uzavírkou PK Tylova a vytvořením pomocných jízdních pruhů došlo 

ke snížení počtu podélných parkovacích stání v místě uzavírky o přibližně 9 míst. V Plzni, 

stejně jako v dalších městech v České republice, je problémem doprava v klidu.  

Mnoho řidičů, kterým se nepovedlo nalézt regulérní parkovací místo, nechává svá vozidla 

odstavená v místech PK, kde tvoří překážku v provozu a mají vliv na bezpečnost provozu. 

Takovými místy jsou například hrany křižovatek nebo prostory poblíž přechodů pro chodce, 

kdy dochází ke snížení rozhledových poměrů jak pro řidiče, tak i pro chodce. Autor práce 

navrhl v kapitole č. 4.1 jednosměrný provoz v ulici Koperníkova mezi křižovatkami s ulicemi 

Tylova a Husova. Vzhledem k dostatečným šířkovým parametrům komunikace autor využil 

levou stranu komunikace k podélnému parkování v délce přibližně 60 metrů, což umožní 

vytvoření 9 parkovacích stání, a uzavírka tak nemá výrazný vliv na dopravu v klidu v daném 

území. 

Obr. 29 Intenzity dopravy v okolí plánované uzavírky v sobotu 21. 04. 2018 v 8:00 hod. Zdroj: (30) 



66 

 

Samotná objížďka pro vozidla MHD znamená prodloužení trasy linek č. 12, N2, N5 

mezi zastávkami „Tylova“ a „CAN Tylova“. Délka objízdné trasy se v tomto úseku  

dle měření vzdálenosti pomocí mapového portálu Mapy.cz (18) prodloužila z původních  

374 metrů na 558 metrů. Každý spoj dotčených linek tak prodlouží svou trasu v jednom 

směru o 184 metrů, po zaokrouhlení na celé stovky tedy 200 metrů. Vyčíslení navýšení 

dopravního výkonu vlivem objížďky je shrnuto v tabulce (Tab. 5). 

 

Tab. 5 Navýšení dopravního výkonu objížďkou 

Číslo linky 

Počet 

dotčených 

spojů za den 

Navýšený dopravní výkon 

za den [km] 

Navýšení dopravního 

výkonu za dobu 3 dnů [km] 

12 72 14,4 43,2 

N2 4 0,8 2,4 

N5 3 0,6 1,8 

Celkové navýšení dopr. výkonu za všechny dny a linky 47,4 

 

Z tabulky (Tab. 5) je patrné, že vzhledem k počtu spojů linky č. 12 došlo u této linky  

k největšímu navýšení dopravního výkonu. Vzhledem k délce trasy spojů linky č. 12 mezi 

konečnými zastávkami „Božkov“ – „Nová Hospoda“, která je 10,8 km (23), představuje 

prodloužení trasy o 200 metrů nárůst pouze o 1,85 % na každém spoji v tomto směru. 

Výši kompenzace za omezení drážní dopravy, na kterou má dopravce nárok  

dle § 23b odst. 3 zákona o drahách (9), je potřeba vyčíslit pro trolejbusové linky č. 11 a 12. 

Obě linky jsou po dobu uzavírky provozovány na pomocný agregát, linka č. 11 v úseku  

„U Práce“ a přeložená zastávka „Tylova“, linka č. 12 pak v úseku „U Práce“  

a „CAN Tylova“. Celková vzdálenost, kterou ujedou trolejbusová vozidla na pomocný 

agregát, je v tabulce (Tab. 6).  

 

 

 

Zdroj: (23, autor) 
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Tab. 6 Vzdálenost ujetá trolejbusy prostřednictvím pomocného agregátu 

Číslo linky 

Vzdálenost ujetá 

pomocí agregátu 

[km] 

Počet spojů  

za den 

Vzdálenost ujetá 

pomocí agregátu 

za den [km] 

Vzdálenost ujetá 

pomocí agregátu 

za 3 dny [km] 

11 0,5 52 26,0 78,0 

12 1,0 72 72,0 216,0 

Celková vzdálenost ujetá pomocí agregátu za všechny dny a linky 294,0 

 

Kompenzace za provoz vozidel na pomocný agregát je přibližně 100 Kč/km (11). 

Výše kompenzace za provoz obou linek na pomocný agregát by tak činila za celou dobu 

uzavírky 29 400 Kč. Pro zajištění provozu je dohromady potřeba využít 12 trolejbusových 

vozidel na pomocný agregát, které má PMDP k dispozici. Nicméně pokud by navržená 

uzavírka probíhala souběžně s jinými uzavírkami, které by vyžadovaly rovněž využití vozidel 

s pomocným agregátem, značně by to zkomplikovalo plánování těchto uzavírek. 

Výhodou navržených změn v organizaci MHD jsou zejména minimální změny 

v odjezdových časech dotčených linek a ponechání stávajících intervalů mezi spoji na linkách 

v průběhu dne. Konkrétně u linky č. 11 jsou pouze v jednom směru o 2 minuty dřívější 

odjezdy z konečné zastávky „Božkov“. U linek č. 12, N2, N5 z důvodu prodloužení doby 

spoje na objízdné trase jsou posunuty odjezdy ze zastávky „CAN Tylova“. Nevýhodou však 

zůstává nutnost schválení výlukového JŘ na dopravním úřadu podle § 18 odst. 2 zákona  

o silniční dopravě (10) a také vyvěšení výlukových JŘ na všech zastávkách dotčených linek. 

V souvislosti s vedením objízdné trasy je přeložena zastávka „Tylova“ o 92 metrů (18)  

do ulice Koperníkova sousedící s úsekem uzavřené PK. Výhodou navrhovaného řešení  

je zejména využití již existující zastávky bez nutnosti úpravy místa pro zastavení  

vozidel MHD. Zvolené místo PK, kde je přeložena zastávka, dovoluje zastavení minimálně 

dvou dvanáctimetrových vozidel, což v případě souběhu s linkami VLOD neomezí provoz  

na PK. Žadatel o uzavírky však musí uhradit PMDP poplatek za přeložení zastávky a umístění 

dočasného označníku ve výši 3500 Kč/1 zastávka, jak vyplývá z vyjádření PMDP v příloze A. 

Zdroj: (18, 23, autor) 
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ZÁVĚR 

Autor si v úvodu práce stanovil za cíl provést analýzu vybraného úseku pozemní 

komunikace a organizace MHD provozované Plzeňským městským dopravním 

podnikem, a. s. v řešeném území. Na základě analýzy poté navrhnout provedení 

uzavírky vybrané komunikace, změnu linkového vedení MHD, vytvoření výlukových 

jízdních řádů dotčených linek spolu s turnusy řidičů a přemístěním zastávek. 

V úvodu práce byly uvedeny jednotlivé druhy uzavírek pozemních komunikací, jejich 

vliv na dopravu a účastníky silničního provozu. Dále byla věnována podkapitola dopravnímu 

značení uzavírek a objížděk. Samostatná podkapitola se týká legislativy vztahující  

se k uzavírkám pozemních komunikací, žádostem a rozhodnutím o povolení uzavírky a také 

poskytování informací o uzavírkách pro širokou veřejnost prostřednictvím informačních 

systémů.  

První část samotné analýzy se vztahovala k vybranému úseku pozemní komunikace 

v Plzni. Autor práce pro tuto analýzu zvolil ulici Tylova, v městské části Jižní Předměstí. 

Pozornost byla věnována zejména okolí zastávky „Tylova“, kde autor práce zjistil nedostatky 

týkající se stavu povrchu vozovky v místě zastávky. 

Druhá část analýzy se týká linkového vedení vozidel městské hromadné dopravy 

provozované Plzeňským městským dopravním podnikem a. s. Analýza se zabývala linkami 

obsluhující vybranou zastávku „Tylova“ ve zvoleném směru. Na základě této analýzy autor 

navrhl změnu linkového vedení v přímé souvislosti s uzavírkou v místě vybrané zastávky. 

V návrhové části se autor práce věnoval primárně vytvoření dopravně inženýrského 

opatření, která se zabývala stanovením dopravního značení, a jeho rozmístění při navržené 

částečné uzavírce pozemní komunikace Tylova. Na základě omezení dopravy dále autor práce 

navrhl objízdnou trasu pro vozidla vybraných linek MHD a ověřil za pomoci programu 

AutoCAD a jeho doplňku Vehicle Tracking průjezdnost podstatných míst na této trase.  

Se změnou linkového vedení autor navrhl výlukové jízdní řády a turnusy řidičů dotčených 

linek. 

Poslední návrh se věnuje přeložení zastávky vozidel MHD pro linky na objízdné trase. 

Přeložená zastávka je umístěna do prostoru již existující zastávky, která je uzpůsobena  

k obsluze autobusovými a trolejbusovými vozidly. 
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Přínosem práce je především na základě analyzovaných nedostatků souvisejících  

se stavem povrchu vozovky návrh provedení fiktivní částečné uzavírky pozemní komunikace 

a změn v organizaci MHD ve vybraném území. Dále úprava stávajících jízdních řádů, 

vytvoření turnusů řidičů po dobu plánované uzavírky a přeložení dotčené zastávky MHD 

společně s návrhem způsobu informování cestujících. 

Výsledkem práce je: 

 návrh provedení částečné uzavírky pozemní komunikace Tylova v případě 

rekonstrukce vozovky v místě zastávky „Tylova“, 

 ověření průjezdnosti vybraných křižovatek na pozemní komunikaci Tylova  

pro vozidla MHD, 

 změna linkového vedení městské hromadné dopravy při částečné uzavírce 

pozemní komunikace Tylova, 

 návrh výlukových JŘ a turnusů řidičů, 

 přemístění zastávky ovlivněné uzavírkou komunikace a informování cestujících. 
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Příloha A: Návrh DIO a vyjádření PMDP 

Ukázka návrhu DIO na pozemní komunikaci č. II/231 
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Vyjádření PMDP k návrhu DIO na pozemní komunikaci II/231  

Zdroj: Interní dokumenty PMDP 
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Příloha B: Žádosti o povolení uzavírky komunikace 

Žádost o uzavírku místní komunikace v městském obvodu Plzeň 1 
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Ukázka vyplněné žádosti pro navrhovanou fiktivní uzavírku v městském obvodu Plzeň 3 
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Žádost o uzavírku místní komunikace v městském obvodu Plzeň 7 

Zdroj: www.plzen.eu 
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Žádost o uzavírku silnice v Plzeňském kraji 
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Zdroj: www.plzensky-kraj.cz 
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Příloha C: Zpracovaná uzavírka v aplikaci CEU 

Uzavírka pozemní komunikace č. III/03824 v Centrální evidenci uzavírek 

Zdroj: www.jihlava.cz 
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Zobrazení uzavírky komunikace č. III/03824 na webové stránce Dopravní informace.   

Zdroj: www.dopravniinfo.cz 
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Příloha D: Schéma denních a nočních linek PMDP 
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Zdroj: www.pmdp.cz 
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Příloha E: Zastávkové jízdní řády vybraných linek 

Zastávkový jízdní řád trolejbusové linky č. 11. 
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Zastávkový jízdní řád trolejbusové linky č. 12. 
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Zastávkový jízdní řád autobusové linky č. 35. 
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Zastávkový jízdní řád autobusové linky č. 57. 
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Zastávkový jízdní řád noční autobusové linky č. N2. 
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Zastávkový jízdní řád noční autobusové linky č. N5. 

Zdroj: www.pmdp.cz 
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Příloha F: Schéma B/4 

Schéma pro označení pracovního místa v obci. 

Zdroj: TP 66 
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Příloha G: Návrh DIO PK Tylova 

Místo plánované uzavírky PK Tylova.   

Zdroj: mapy.plzen.eu, úprava autor 
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Detail plánovaného omezení.  

Zdroj: mapy.plzen.eu, úprava autor 
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Rozmístění dopravního značení v okolí uzavírky 
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Situace I: Uzavírka PK Tylova v místě zastávky na PK „Tylova“ 
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Situace I: Detail a vyznačení parametrů omezení PK Tylova 
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Situace II: Úprava vodorovného značení na křižovatce ulic Tylova a Husovo náměstí

Zdroj: autor 
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Příloha H: Vnitropodnikové dokumenty PMDP 

Upozornění PMDP k uzavírce pozemní komunikace č. II/231, která je v příloze A 
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Ukázka upozornění PMDP k úpravě grafikonů 

Zdroj: Interní dokumenty PMDP 
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Příloha I: Výlukové JŘ a turnusy řidičů linky č. 11 

Výlukový jízdní řád linky č. 11 a přechody vozidel na lince mezi 4:36 – 11:44 hod.  
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Výlukový jízdní řád linky č. 11 a přechody vozidel na lince mezi 10:47 – 16:59 hod.  
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Výlukový jízdní řád linky č. 11 a přechody vozidel na lince mezi 16:02 – 20:25 hod. 
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Výlukový jízdní řád prvního vozidla na lince č. 11 a turnusy řidičů 
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Výlukový jízdní řád druhého vozidla na lince č. 11 a turnusy řidičů   
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Výlukový jízdní řád třetího vozidla na lince č. 11 a turnus řidiče   
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Výlukový jízdní řád čtvrtého vozidla na lince č. 11 a turnus řidiče   
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Výlukový jízdní řád pátého vozidla na lince č. 11 a turnus řidiče  

Zdroj: www.pmdp.cz, úprava autor 
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Příloha J: Výlukové JŘ a turnusy řidičů linky č. 12 

Výlukový jízdní řád linky č. 12 a přechody vozidel na lince mezi 4:13 – 10:45 hod. 
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Výlukový jízdní řád linky č. 12 a přechody vozidel na lince mezi 9:13 – 17:43 hod.  
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Výlukový jízdní řád linky č. 12 a přechody vozidel na lince mezi 16:03 – 23:47 hod. 
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Výlukový jízdní řád prvního vozidla na lince č. 12 a turnusy řidičů   
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Výlukový jízdní řád druhého vozidla na lince č. 12 a turnusy řidičů   



120 

 

 

Výlukový jízdní řád třetího vozidla na lince č. 12 a turnusy řidičů   
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Výlukový jízdní řád čtvrtého vozidla na lince č. 12 a turnusy řidičů   
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Výlukový jízdní řád pátého vozidla na lince č. 12 a turnusy řidičů   
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Výlukový jízdní řád šestého vozidla na lince č. 12 a turnusy řidičů   
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Výlukový jízdní řád sedmého vozidla na lince č. 12 a turnusy řidičů   

Zdroj: www.pmdp.cz, úprava autor 
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Příloha K: Výlukové JŘ linek č. N2 a N5 

Výlukový JŘ linky č. N2 a orientační délky směn řidičů 
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Výlukový JŘ linky č. N5 a orientační délky směn řidičů 

Zdroj: www.pmdp.cz, úprava autor 


