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2 ÚVOD 

Předmětem studie je dopravní řešení nežádoucích průjezdů obytnou oblastí mezi silnicemi III/00516 a 
II/605 v Rudné u Prahy. Výstupem jsou 3 varianty řešení, z nichž dodavatel jednu doporučuje. 

 

3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází ve městě Rudná, konkrétně v místní části Dušníky. V obrázku 1 je vyznačeno 
fialově. V oblastech vyznačených zeleně je územním plánem předpokládána další obytná zástavba. 
Nová uliční zástavba však nevyvolá potřebu zásadních změn v navrhovaných opatřeních. Skutečná 
potřebnost změn bude však ověřena až v případě uskutečnění výstavby podle dopravního chování 
řidičů. 

 

Obrázek 1 Situace širších vztahů řešeného území                                                       zdroj mapového podkladu: http://www.mapy.cz   
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4 ANALÝZA AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ SITUACE 

Byla provedena rekognoskace a místní šetření. Účelem průjezdů touto oblastí je mírné zkrácení trasy 
Nučice – Praha a objíždění železničního přejezdu P2220 v ulici Masarykově a okružní křižovatky 
Masarykova x Karlovotýnská x Havlíčkovo náměstí. Této zkratky využívají nejen vozy jedoucí z od Nučic, 
ale i rezidenti z oblasti ulic Příčná, Na Výsluní a V Zahradách (na obrázku 2 červeně). 

Dnešní uliční síť je typická pro rezidenční oblasti. Ulice zde nepřesahují šířku 2 osobních automobilů. 
Na krajnicích a v přidruženém prostoru parkují své vozy rezidenti, což ještě zmenšuje šířku vozovky. 
Z těchto důvodů jsou tyto komunikace nevhodné pro jakoukoli tranzitní dopravu. Komunikace, které 
jsou na obrázku 2 vyznačeny hnědě, jsou nezpevněny; šedě vyznačené komunikace jsou zpevněny 
pouze panely. 

Doporučená trasa vedená po hlavních silnicích (na obrázku 2 vyznačena zeleně) tak vlivem přítomnosti 
této obytné oblasti ztrácí na přímosti. Drobné kolony, které vznikají u okružní křižovatky Masarykova x 
Karlovotýnská x Havlíčkovo náměstí, pak způsobují, že někteří řidiči si své cesty zkracují právě skrze 
sledovanou oblast, a to především po červeně vyznačené trase. 

 
Obrázek 2 Aktuální dopravní řešení a nežádoucí průjezdy                                              zdroj mapového podkladu: http://www.mapy.cz 
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5 HLAVNÍ PROBLÉMY  

Nejzásadnějšími problémy oblasti jsou nežádoucí průjezdy z ulice Jinočanské na Masarykovu a 
obráceně především ulicemi Sládkovou a Husovou. Zde se nachází obytná zóna, jejíž komunikace 
nejsou uzpůsobeny pro tranzitní dopravu. V oblasti je zavedena maximální povolená rychlost 30 km/h, 
kterou řidiči často překračují (jak bylo zjištěno místním šetřením) a ohrožují tak ostatní účastníky 
silničního provozu zejména chodce, pro něž ve většině ulic není zbudován chodník. 

6  NÁVRH ÚPRAV 

6.1 Návrh variant 

6.1.1 Varianta 1 – Systém jednosměrek 

Tato varianta počítá s vytvořením rozsáhlého systému jednosměrných ulic (k vidění na Obrázku 4). 
Průjezd ve směru z Prahy nebude možný vůbec, obráceným směrem bude výrazně znepříjemněn a 
vyplatí se pouze v případě velmi špatné dopravní situace v ulici Masarykově. 

Varianta ale způsobí, že výjezd z oblasti bude možný pouze obousměrnou ulicí Štefánikovou, která by 
na tento počet vozidel nemusela kapacitně stačit. Výjezd bude také značně prodloužen a 
zkomplikován. Dále do oblasti ulic Sládkova a V. Nováka bude vjezd možný jen z ulice Jinočanské, což 
prodlouží cestu z Prahy do této oblasti. 

Varianta také zahrnuje rozmístění velkého množství dopravních značek. Někteří řidiči také 
pravděpodobně značky nebudou respektovat, neboť některé jednosměrné úseky jsou dlouhé jen 
kolem 50 metrů. 

V případě realizování nové zástavby (podle územního plánu) by bylo nutné zjednosměrnit i některé 
nově vystavěné ulice. 
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Obrázek 3 Systém jednosměrných ulic v mapě                                                            zdroj mapového podkladu: http://www.mapy.cz 

6.1.2 Varianta 2 – Prodloužení průjezdu územím výstavbou bariér 

Tato varianta počítá s výstavbou 3 bariér (dle Obrázku 4), které prodlouží průjezd automobilů územím 
asi o polovinu. Není však jisté, jaké procento řidičů toto opatření odradí od objíždění. Navrhovaná 
podoba bariér jsou sloupky, dostatečně zapuštěné do země, mezi nimiž bude odstup max. 1,5 m, aby 
bylo zabráněno průjezdu jakéhokoli automobilu. Vzhledem k šířce některých uzavřených ulic a délce 
jejich úseku k nejbližší předchozí křižovatce, bude třeba, aby sloupky byly teleskopické a byl tak 
umožněn průjezd vozidlům Technických služeb (především popelářských), pro něž není před bariérou 
dostatečný prostor na otočení, případně by tato vozidla musela couvat nižší stovky metrů a v případě 
ulice Husova pozpátku vyjíždět na hlavní komunikaci. 

Na zónové dopravní značky, které se již dnes nachází na všech vjezdech do území, bude umístěna navíc 
značka Slepá pozemní komunikace (IP 10a) jako další nástroj k zamezení průjezdů. Dále je možné 
umístit na křižovatky dotčené bariérami značky Přikázaný směr jízdy (C2) nebo Zákaz odbočení (B 24). 

Pozitivem je, že žádné z těchto opatření zásadním způsobem neznepříjemní místním cesty do 
jakéhokoli směru. 
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Obrázek 4 Znázornění varianty 2 v mapě                                                          zdroj mapového podkladu: http://www.mapy.cz 

6.1.3 Varianta 3 – Zamezení průjezdu územím výstavbou bariér 

Tato varianta počítá s rozmístěním 2 bariér (dle obrázku), které území zcela rozdělí. Obyvatelům ulic 
Sládkova, Klostermannova, Na Sídlišti, K Sídlišti a části ulic V. Nováka a Husova bude umožněn vjezd a 
výjezd pouze ulicí Jinočanskou; do ostatních ulic z hlavní ulice Masarykovy. 

Jelikož nebylo možné přepažit ulici Husova, kde by nebylo možné se otočit, je křižovatka Husova x 
Sládkova přepažena šikmo a je tak umožněno odbočit z ulice Sládkovy do ulice Husovy směrem vpravo 

Stejně jako v případě předchozí varianty budou na zónové dopravní značky umístěny značky Slepá 
pozemní komunikace (IP 10a). Dále je možné umístit na křižovatky dotčené bariérami značky Přikázaný 
směr jízdy (C2) nebo Zákaz odbočení (B 24). 
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Obrázek 5 Zobrazení varianty 3 v mapě                                                              zdroj mapového podkladu: http://www.mapy.cz 

 

 

 

6.2 Doporučené řešení 

Dodavatel doporučuje realizovat variantu 3, neboť je nejúčinnější, oproti variantě 2 méně finančně 
nákladná a oproti variantě 1 jednodušší a přijatelnější pro obyvatele dotčené oblasti. 

http://www.mapy.cz/
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