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2. Úvod
Obsahem této studie je analýza dopravních vztahů v Hořovicích, určení hlavních dopravních
závad na komunikační síti města a návrh stavebních a dopravně inženýrských opatření ke zvýšení
bezpečnosti dopravy.
3. Cíle
Cílem této studie je na území města Hořovice:
-

zjistit stávající intenzity a směřování dopravy na komunikační síti

-

vytipovat dopravně nebezpečná místa v obci

-

navrhnout dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy

-

projednat návrh dopravních opatření se zastupitelstvem města a některými
dotčenými orgány státní správy

-

doporučit další postup při řešení dopravy v obci

4. Použité podklady
[1]

Zákon č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, v platném znění

[2]

Vyhláška MDS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
v platném znění

[3]

ČSN 736101 - Projektování silnic a dálnic

[4]

ČSN 736102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích

[5]

ČSN 736110 - Projektování místních komunikací

[6]

TP 85 – Zpomalovací prahy

[7]

TP 135 – Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích

[8]

TP 145 – Zásady pro navrhování průtahů silnic městami

[9]

Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2000 a v roce 2005,
Ředitelství silnic a dálnic ČR

[10]

Územní plán města Hořovic

[11]

Digitální mapový podklad města – katastrální mapa

[12]

II/114-11/117 Hořovice, Obchvat města – DSP – situace – VPÚ DECO

[13]

Prověření trasy silnic II/114 a II/117 v úseku Hořovice – Tlustice – dopravně urbanistická
studie – Ing.Arch. Vlasta Poláčková

[14]

Okružní křižovatky a dopravní zklidnění ve městě Hořovice – Studie proveditelnosti - Ing.Jana
Břicháčová
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5. Popis řešeného území
5.1 Popis města
Město Hořovice leží v okrese Beroun, 22km západně od okresního města, 3,5km od dálnice
D5/E50 Praha-Plzeň (sjezd na Źebrák). K 31.12.2007 bylo k trvalému pobytu hlášeno 6695 obyvatel.
Z tohoto počtu je 4740 obyvatel v produktivním věku. Ve měste je sídlo 2 základních škol, jednoho
gymnázia, jedné střední školy, 3 škol speciálních, několik sportovních zařízení, mnoha
podnikatelských subjektů a průmyslových závodů. (zdroj: databáze Českého statistického úřadu)
5.2 Komunikační síť
Městem prochází ve směru východ - západ státní silnice II.třídy II/117 (Žebrák - Komárov) a
ve směru sever - jih státní silnice II.třídy II/114 ve vlastnictví Středočeského kraje. Dále je do města
přivedeno několik silnic III.třídy (III/1147,1148,1149,1144,1145,1146,11710). Všechny silnice III.třídy
zde mají počátek či konec.
Město Hořovice má poměrně hustou síť místních komunikací, které většinou netvoří dopravní
závady. Ostatní místní komunikace jsou svým charakterem, nikoliv technickým uspořádáním,
obytnými zónami. Jsou zpevněné asfaltové s obrubníky a chodníky, někdy i bez nich.
Schema základní komunikační sítě je zobrazeno v příloze B.
5.3 Autobusová doprava
Obcí projíždí velké množství autobusových linek. Dopravcem je ve většině případů Probotrans
Beroun se sídlem v Hořovicích. Autobusové nádraží je umístěno na náměstí Boženy Němcové. Další
významné zastávky jsou na vlakovém nádraží a u Lidlu.
V obci je provozována městská hromadná doprava pomocí autobusů, dotována ze 100%
městem. (pro cestující je zcela zdarma)
5.4 Železniční doprava
Městem vede frekventovaná železniční trať č. 170 Beroun - Cheb. Železniční stanicí projíždí
denně 31 párů spojů osobní dopravy. V budoucích letech dojde k ovlivnění železniční osobní dopravy
výstavbou III.tranzitního železničního koridoru mezi Prahou a Plzní a následně stavbou
vysokorychlostní železnice.
5.5 Cyklistická doprava
Ve městě není zřízena žádna cyklostezka ani vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty! Městem
prochází významná cyklotrasa č.3 Mnichov – Praha a místní cyklotrasy č.302, 303 a 0006.
5.5 Pěší
Městem prochází zajímavé turistické značky ČKT. Červená ve směru Hrádek – Rpety, zelená
ve směru U Krejcárku – Tihava. Zaímavou a velmi účelnou stezkou pro pěší je spojnice nádraží ČD a
Palackého náměstí. Částečně je tvořena stezkou pro pěší a zčásti zklidněnými ulicemi. K dalším velmi
zajímavým místům pro pěší patří část města Žižkov. Ulice jsou zde tak úzké, že se pěší mohou
pohybovat zcela bezpečně v rámci celé šíře komunikace.
Chodníky, které jsou součástí stávajících komnikací jsou většinou poddimenzované a
stísněné.
6. Územní plán
Autorem územního plánu je Ing.Arch.Karel Kadlec. Změny ÚP zahrnují převážně zájem o
novou výstavbu na dosud nezastavěném území. Územní plán respektuje stávající základní
komunikační síť a nemění ji. Rozvíjí nová území, včetně nové komunikační sítě.
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Současné komunikační trasy jsou stabilizované, územní plán je pouze rozvíjí. Jedinou
případnou změnou komunikační sítě, zato zásadní je návrh městského obchvatu – východní a později
severní část.
Z výše uvedeného vyplývá, že základní kostra komunikační sítě v Hořovice zůstane
pravděpodobně na dlouhou dobu nezměněna a je třeba počítat s úpravami komunikací ve stávajících
trasách.
V oblasti železniční dopravy nepočítá územní plán s žádnými dalšími územními nároky.
K výstavbě železničního koridoru dojde v rámci stávajících pozemků ve vlastnictví dráhy.
Posílení charakteru příměstské železnice zdůrazňuje potřebu řešit prostor v okolí nádraží
(podchod, parkoviště, úschovna kol, odpočinkové plochy)

7. Analýza současného stavu
Návrh řešení dopravního zklidnění a odstranění dopravních závad, se musí opírat o kvalitní
inženýrské podklady:
7.1 Intenzity dopravy
7.1.1 Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2000
Výsledky celostátního sčítání jsou k dispozici na serveru Ředitelství silnic a dálnic ČR – odbor
silniční databanky. Získané intenzity jsou znázorněny v grafickém schematu a v následujících
tabulkách.
Tabulka 1
CZ021 - Kraj
Středočeský
CZ021 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2000
číslo
číslo sčítacího
komunikace
úseku
114
1-3891

Legenda:

celoroční průměrná
intenzita
(počet voz./24hod.)
2393

114
117
117

1-3892
1-2892
1-2891

8377
9708
5340

1149

1-6340

1811

Mapa sčítání v roce 2000
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7.1.2 Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2005
Sčítání v roce 2005 je upřesněno o skladbu dopravního proudu (T-těžké nákladní automobily,
O-osobní, M-motocykly, S-součet)
Tabulka 2
CZ031 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2005
č. silnice

sčítací úsek

114
114
117
117

1-3891
1-3892
1-2892
1-2891

T
1175
1062
1631
1314

1149

1-6340

447

O
M
5722 72
4981 54
7716 87
4934 57

S
začátek úseku
6969Hořovice z.z.
6097x se 117
9434x se 114
6305Hořovice z.z.

1475

1952Hořovice, vyús.ze 114

30

Legenda:

konec úseku
x se 117
Hořovice k.z.
Hořovice k.z.
x se 114
hr.okr.Beroun a
Příbram

Mapa sčítání v roce 2005

7.1.3 Porovnání výsledků sčítání dopravy
V období mezi roky 2000 a 2005 můžeme pozorovat výrazný nárůst intenzit automobilové
dopravy na celém území ČR. Avšak porovnání na sledovaných úsecích v Hořovicích je atypické.
V některých úsecích došlo dokonce k poklesu intenzit automobilové dopravy (např. na průjezdu silnice
II/114 Palackého náměstím). V porovnání s ostatními měřenými úseky v obdobně velikých městech je
zaznamenán vysoký poměr nákladní automobilové dopravy.
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CZ031 - INTENZITA DOPRAVY – porovnání 2000 a 2005
č. silnice
114
114
117
117
1149

sčítací úsek
1-3891
1-3892
1-2892
1-2891
1-6340

2000
2005
začátek úseku
2393 6969Hořovice z.z.
8377 6097x se 117
9708 9434x se 114
5340 6305Hořovice z.z.
1811 1952Hořovice, vyús.ze 114

konec úseku
x se 117
Hořovice k.z.
Hořovice k.z.
x se 114
hr.okr.Beroun a Příbram

7.1.4 Vliv navigačních systémů
V současné době jsou ve větší míře, především v nákladní dopravě, stále častěji využívány
navigační systémy. Každý mapový a navigační systém řeší zcela odlišně propojení dvou stejných míst.
Jako příklad uvedu trasu Nýřany – Příbram. Nýřany leží na dálnici D5 nedaleko za Plzní
směrem na Mnichov. V případě zadání této trasy do mapového systému Google Maps je vyhledána
trasa po dálnici s odbočením na Žebrák, dále přes Hořovice a Felbabku do Příbrami. Při zadání do
vyhledávače Mapy.cz je nalezena trasa přes Rožmitál pod Třemšínem do Příbrami, která je nejen
kratší, ale i rychlejší. (a to i podle Google. Přesto vám Google vyhledá trasu přes Hořovice!!!)
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7.2 Dopravní nehodovost v obci
Na základě podrobných prohlídek silnic a místních komunikací a na základě konzultací lze
určit výčet lokalit nebezpečných z hlediska dopravní nehodovosti:
Jedná se především o křižovatky ulic Pražská a K nemocnici, Klostermannova a Tyršova,
Masarykova- Plzeňská, Pražská – Vrbnovská.
Kromě těchto křižovatek jsou nebezpečné kompletně celé průtahy silnic II.třídy obcí, mnohde
s absencí jakéhokoliv chodníku.
V zájmu snížení dopravní nehodovosti na území města je zřejmé, že je nutné dopravně vyřešit
výše uvedená místa se zvýšenou nehodovostí tak, aby byly jednoznačně určeny přednosti v jízdě,
zajištěny rozhledové parametry, rychlost vozidel snížena tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd a byly
vytvořeny minimální šířky jízdních pruhů.
Po vybudování obchvatu je nutné převedení dopravy ze stávajích průtahů městem.

7.3 Dopravní závady
Pokud bychom sestavili výčet dopravních závad, jejich parametry by se neustále opakovaly a
lze je shrnout pro průtahy krajských silnic především II.třídy městem v následující poznámky:
- předimenzované šířky jízdních pruhů,
- absence chodníků
- absence jízdních pruhů pro cyklisty
- předimenzované a chaotické plochy křižovatek
- chybné dopravní značení
- výrazně nebezpečné vedení tras silnic II.třídy centrem města
Dopravně problematická místa v obci byla vytipována na základě:
- místních prohlídek
- konzultace s objednatelem
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7.3.1

Silnice II.třídy II/117

7.3.1.1 Vjezd do města – absence zpomalovacích prvků, komunikace je v podélném spádu do obce,
absence obrubníků, chodníků, cyklistických pruhů a uličních vpustí.
7.3.1.2 Křižovatka s ulicí U Nádraží – absence chodníků, obrubníků, předimenzovaná plocha
křižovatky.

7.3.1.3 Křižovatka s ulicí Klostermannova – absence obrubníků, chodníků, předimenzovaná plocha
křižovatky, chaotické dopravní uspořádání.

7.3.1.4 U čerpací stanice PHL – předimenzované jízdní pruhy a plochy komunikací. Absence
oddělení komunikací čerpací stanice od ostatního dopravního prostoru. Nebezpečné místo
svádějící k rychlému průjezdu.
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7.3.1.5 Silnice mezi Lázeňským rybníkem a Červeným potokem – zanedbané nebezpečné chodníky,
nebezpečně předimenzované jízdní pruhy, částečná absence obrubníků, nepřehledná zatáčka
u místa pro přecházení (stezka pro pěší od nádraží)

7.3.1.6 Tyršova ulice v úseku před okružní křižovatkou – šířkově předimenzovaná, nesmyslné
odstavné parkoviště pro kamiony uprostřed města. Stísněné chodníky.
7.3.1.7 Masarykova ulice – křižovatka s Plzeňskou - chaotické dopravní uspořádání a napojení
obchodní zóny. Předimenzovaná a neuspořadaná křižovatka s ulicí Plzeňská.
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7.3.1.8 Masarykova až okraj obce u továrny Saint-Gobain – přímý rychlý nebezpečný úsek se
zoufalým stavem chodníků a s absencí pruhů pro cyklisty.

7.3.2

Silnice II.třídy II/114

Tato silnice v úseku mezi křižovatkou u Drozdova a Hořovicemi včetně průtahu postupně
ztrácí význam i dopravní zatížení. Současná trasa přes Sklenářku je jakousi objízdnou trasou pro ulici
Plzeňskou s nepříjemnými parametry železničního podjezdu a směrovými parametry. V návrhu (viz
ÚP) existuje náhradní trasa, sleduje ulici Plzeňskou ovšem s výrazně lepšími parametry. Tuto stavbu
zásadně nedoporučuji z důvodu zachování snahy o vymístění nákladní dopravy z města a za tím
účelem slouží silnice II/117 a nově budovaný obchvat II/114. Vybudováním navržené přeložky II/114
v místě podjezdu pod tratí bychom se dopustili rozporu s výše uvedeným cílem.
7.3.2.1 Na Cintlovce-Sklenářka – úsek šířkově předimenzovaný, absence chodníků a absence pruhů
pro cyklisty
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7.3.2.2 Sklenářka – podjezd pod tratí – s výjimkou podjezdu šířkově předimenzované s částečnou
absencí chodníků a obrovskými zastávkami pro autobusy. Podjezd je naopak nevyhovující pro
pěší a i pro současný průjezd nákladních vozidel N2.

7.3.2.3 Nová – Fűgnerova - komunikace vedená obytnou čtvrtí s částečnou absencí chodníků a
pruhů pro cyklisty.
7.3.2.4 9.května – po zbourání velkého množství historické zástavby došlo k neúměrnému rozšíření
především ve spodní části ulice, neúměrnému jak historicky tak dopravně. Šířka jízdního
pruhu přesahuje místy i 4,5m!
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7.3.2.5 Průjezd Palackého náměstím – zhmotnění snu šíleného silničáře – absolutní popření funkce
náměstí ve jménu snadného průjezdu kamionů !!! Předimenzované nevhodné řešení. Velmi
nebezpečné délky přechodů pro chodce.

7.3.2.6 Ulice Pražská – zámek - nevhodné šířkové uspořádání, nebo nebezpečně úzké chodníky
vzhledem k zvýšené frekvenci chodců, předimenzované jízdní pruhy.
7.3.2.7 Křižovatka Pražské ulice s Příbramskou ulicí – absence chodníků nepřehledné řešení
křižovatky
7.3.2.8 Křižovatka Příbramská x K Nemocnici – nevhodný úhel křížení, příliš velké poloměry oblouků
větví křižovatky, stísněné podmínky pro pěší
7.3.2.9 Ulice Pražská až ke konci města – chybějící obrubníky, pruhy pro cyklisty a chodníky.
7.3.3

Silnice III.třídy III/1144
Původní výpadovka na Plzeň, jak je patrné již z názvu, dnes částečně její význam přebíra
silnice II/144 a především připojení II/117 na Žebrák. Silnice je omezená šířkou průjezdu pod tratí a
směrovými parametry.
Chybí chodníky a pruhy pro cyklisty vzhledem k četnosti docházejících dělníků do areálu Na
Cintlovce. V místě napojení na Masarykovu ulici jsou zcela nevyhovující šířkové parametry.
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7.3.3

Silnice III.třídy III/1149

Příbramská ulice. Úzké nebo chybějící chodníky, rychlý vjezd do města z lesa bez zpomalovacích
prvků, nebezpečné napojení sídliště Karla Sezimy.
7.3.4

Silnice III.třídy III/11710

Klostermannova ulice. Místní význam komunikace s připojením na obce Tihavu a Praskolesy.
Absence chodníků a obrubníků. Velmi nebezpečné pro chodce s ohledem na to, že tato komunikace
zpřístupňuje plavecký bazén.
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7.3.5

Silnice III.třídy III/1147 a 1148

Silnice přivádějí dopravu z území, které je ohraničeno vojenským prostorem a není zdrojem
větších intenzit dopravy. Stávající řešení je sice nevyhovující (úzké nebo chybějící chodníky), ale
vzhledem k nízkým intenzitám dopravy, nebude v dohledné době patřit k prioritám dopravních projektů
města Hořovic.

7.3.6

Silnice III/1146 - U Nádraží

V polovině své délky (východní část) není v ulici k disposici chodník, což je závažný
bezpečnostní nedostatek. Přednádražní prostor není zklidněn a vzhledem ke směrovému vedení
komunikace je velmi nebezpečný pro chodce.
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7.3.7

Místní komunikace

Vykazují mnohem menší závady vůči bezpečnosti dopravy než vůči městu arogantní statní
silnice, dnes ve správě Středočeského kraje. Závady se týkají především vlastních konstrukcí
komunikací, které jsou u konce životnosti a vyžadují neodkladné rekonstrukce. Paradoxem je
zpomalující účinek nekvalitní komunikace a tím pozitivní vliv na bezpečnost chodců.

7.3.8

Doprava v klidu

Přestože zpevněné plochy v některých částech města včetně náměstí dosahují výrazných
rozměrů, projevuje se v některých částech nedostatek parkovacích stání. Jedná se o tři lokality:
- náměstí a vlastní centrum města
- sídliště Višňovka a částečně i Kosmonautů
- nádraží ČD
7.3.9

Pěší a cyklistická doprava

Jedná se o ochranu nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, tj. cyklistů a chodců.
Cyklistické stezky v obci nejsou a pěší doprava je ohrožována chybějícími nebo úzkými chodníky,
nedostatečnou podporou přecházení a absencí prvků pro snížení rychlosti projíždějících vozidel.
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8. Návrhová část
8.1 Úvod
Návrh na řešení dopravně problematických míst vychází z předpokladu, že je třeba zajistit
funkčnost komunikačního systému v podmínkách před výstavbou silničního obchvatu i po jeho
zprovoznění.
Pro řešení je nezbytné stanovení priorit dopravy v Hořovicích:
A. Pěší
B. Cyklistická
C. Městská hromadná (autobusy)
D. Individuální automobilová
E. Nákladní automobilová
Je možné podstatnou část problémů vyřešit ve stávajících trasách komunikací pomocí
moderních metod dopravního inženýrství.
Problémem se jeví především průjezd těžkých nákladních vozidel centrem města, vysoká
rychlost vozidel, nezabezpečené přechody pro chodce, nepřehledné křižovatky, chybějící chodníky,
chybějící pruhy pro cyklisty.
Odstranění dopravních závad a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na vytipovaných
místech na komunikační síti (vjezdy do města, přechody pro chodce, křižovatky,…) bude provedeno
pomocí:
- vymístění těžkých nákladních vozidel z centra města
- změny organizace dopravy
- výraznějšího a dle norem umístěného dopravního značení
- stavebních úprav
- preventivních a represivních opatření
Navržená opatření mohou být rozdělena do několika etap. Vzhledem k velkému rozsahu prací
není možné provádět všechny opravy pouze v jedné etapě.
Harmonogram rekonstrukce komunikací v centru města:
1. Uzavření města pro transitní nákladní dopravu (Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t – most
přes Červený potok, Milínovského a Pražská na křižovatce s Příbramskou)
2. Rekonstrukce ulic (Vrchlického, Příbramská, Pražská, Svatopluka Čecha, 9.května)
3. Změna místní úpravy, především zavedení jednosměrného provozu (dopravní značení)
8.2 Přehled navržených opatření
Návrh řešení se opírá o technické podmínky schválené ministerstvem dopravy a spojů a o
platné normy. Návrh řešení dopravně problematických míst v obci je obsahem přílohy D.
Návrh řešení dopravně problematických míst v obci je obsahem grafických příloh dopravní
studie. Funkci tranzitní i místní nákladní dopravy musí jednoznačně převzít nový obchvat a ne, jak
v současnosti, velmi rychlý a atraktivní průjezd Hořovicemi. Zpomalení dopravy a zákaz průjezdu
nákladních automobilů do 3,5t přes Hořovice povede k usměrnění a většímu využití jiných silnic II. a
III. třídy. Důsledkem budou kvalitnějsí životní podmínky pro stálé obyvatele města i pro návštěvníky.
Navíc vezměme v úvahu brzké zpoplatnění silnic 1. třídy pro kamiony. Rychlá realizace dopravních
opatření povede k odvedení těžké nákladní dopravy (místní i tranzitní) na ostatní silnice nebo na nově
projektovaný silničních obchvat města. Po dokončení obchvatu je nezbytné převední trasy silnice
II.třídy II/114 na silniční obchvat , její ukončení na silnici II/117 a převedení stávajících průtahů do
majetku města.
Po dokončení obchvatu je nezbytné převední trasy silnice II.třídy II/114 na silniční obchvat a
její ukončení na silnici II/117.
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Doufám, že byrokratická opatření nezamezí včasné realizaci úprav. Jen tak zůstane život
v obcích zachován na snesitelné úrovni a nebude tragicky omezen dopravou, která v obci nemá co
pohledávat.
Inspirací pro tento projekt bylo dopravní řešení ve městě Hendaye. Klasická baskická
lázeňská destinace (Karel Čapek – Španělské listy) byla velmi záhy komunikačně řešena obslužnou
komunikací skrz osídlenou oblast. Touto komunikací stále projíždělo velké množství tranzitní dopravy,
protože je to trasa kratší a atraktivnější. Řešením bylo zřízení zvýšených ploch křižovatek a přechodů
pro chodce, aby po této silnici (červená – pobřežní) projížděla pouze auta s blízkým cílem. Ostatní
doprava změnila směr na silnici N10, popřípadě na E70. Po vlastní zkušenosti rychlejšího najetí na
zvýšenou plochu křižovatky, řádného nadzvihnutí a zpomalení považuji toto opatření za velmi účinné.
8.2.1

Silnice II.třídy II/117

Jedná se o úpravu v celé délce průtahu městem viz grafická příloha. Úpravy řeší stávající
situaci i výhled, který předpokládá výstavbu severního obchvatu dle studie Ing.Arch.Poláčkové.
Zásadou řešení je jasné vymezení komunikace v intravilánu vůči ostatním plochám města
pomocí obrubníků, chodníků, pruhů pro cyklisty, jiných zpomalovacích prvků a vzrostlé zeleně. Jízdní
pruhy jsou navrženy do podkladu digitálního katastru tak, aby splňovaly platné zákony a normy a
zároveň se do uličního prosturu vešly pruhy pro cyklisty i pěší. Jízdní pruhy jsou zúženy a rozšířeny
pouze ve směrových obloucích, tak aby se mohly i největší automobily s rozměry dle zákona
pohybovat bez omezení, ale v bezpečných rychlostech.
8.2.1.1 Na vjezdu do obce bude rychlost automobilů snížena okružní křižovatkou, která je součástí
městského okruhu. Dále jsou v souběhu s jízdními pruhy navrženy pruhy pro cyklisty
v hlavním komunikačním prostoru a dostatečné šířky chodníků.
8.2.1.2 Křižovatka s ulici U Nádraží je navržena tak, aby křížení bylo téměř kolmé a oblouky větví
splňovaly obalové křivky i nákladních automobilů.
8.2.1.3 Křižovatka s ulicí Klostermannova je navržena jako styková a ne okružní. Důvodem jsou nižší
prostorové nároky a tím i investiční náklady. Dalším podstatným důvodem je směrování
dopravy po silnici II/117, aby nedocházelo ke zkracování cesty na silniční obchvat města ulicí
Klostermannova. Z důvodu snížení rychlosti je provedena křižovatka se zvýšenou plochou.
8.2.1.4 U čerpací stanice bude prostor koumunikace jasně vymezen a čerpací stanice bude řádně
připojena k silnici pomocí jednoho vjezdu a výjezdu, rozměrově přiměřeném.
8.2.1.5 Silnice podél Červeného potoka bude opatřena jak řádnými chodníky, tak jízdními pruhy pro
cyklisty. V místě pro přecházení je silnice nasměrována tak, aby byly dodrženy rozhledy pro
přecházení a zároveň poloměry oblouků jsou navrženy tak, aby nutily automobily dodržovat
povolenou rychlost. Místo pro přecházení bude osazeno zpomalovací širokou plochou a
opatřeno světelnou signalizací spínanou dle potřeby chodců.
8.2.1.6 V Tyršově ulici bude zrušeno parkování pro kamiony. Nahrazeno bude smluvním vztahem
majitelů kamionů a některého průmyslového závodu na okraji města. Prostor takto získaný
bude využit jako zlené plochy se vzrostlou zelení, případnou parkovou úpravou v rámci
nábřežní promenády.
8.2.1.7 V Masarykově ulici bude mezi stávající okružní křižovatkou a nově navrženou (Plzeňská)
navržena promenáda s oddělenými jednosměrnými jízdními pruhy.
8.2.1.8 Masarykova ulice až na okraj města bude doplněna pruhy pro cyklisty a řádnými chodníky. Na
vjezdu do města v sousedství továrny Saint Gobain bude provedeno zpomalení automobilů
pomocí směrového oblouku (šikany).
8.2.2

Silnice II.třídy II/114

Jedná se o úpravu v celé délce průtahu městem viz grafická příloha. Úpravy řeší stávající
situaci i výhled, který předpokládá výstavbu východního obchvatu dle VPÚ. V severní části se jedná o
úpravy významné z hlediska bezpečnosti (zúžení jízdních pruhů a přidání pruhů pro cyklisty a doplnění
chybějících chodníků.
V části silnice II/114, která prochází městem, bude vymístěna nákladní doprava nad 3,5t, bez
ohledu na termín zprovoznění obchvatu. Dojde ke zúžení jízdních pruhů a k úpravám zásadním a to
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zavedení jednosměrného provozu s obousměrným provozem cyklistů v ulici Pražské, 9.května.
Opačný směr bude veden ulicemi Vrchlického, Holého, Milinovského a Svatopluka Čecha. Tím budou
vytvořeny podmínky pro realizaci dostatečně širokých a bezpečných chodníků, které budou
respektovat stávající i budoucí intenzity chodců. V případě tvorby náledí bude obrácen jednosměrný
provoz v ulici Svatopluka Čecha a směr přes Červený potok na náměstí bude nahrazen zcela
objízdnou trasou okolo Svatého Jana.
Palackého náměstí bude objízdné pouze jedním směrem ve smyslu velké okružní křižovatky.
Následující úpravy v ulici Pražská budou již klasické; nebezpečná křižovatka s ulicí
K Nemocnici bude řešena jako miniokružní se zvýšeným pojížděným středem. Na výjezdu z města
před připojením na východní obchvat bude kromě chodníku a pruhů pro cyklisty zřízena alej vzrostlých
stromů.
Po vybudování obchvatu je logické a nanejvýš žádoucí vedení silnice II/114 po obchvatu
s ukončením na silnici II/117. Zbývající část silnice zcela ztratí význam a bude zařazena mezi silnice
III.třídy. Stávající silnice III.tříd zaústěné z jihu do Hořovic budou napojeny na silnic II/114 přes jižní
část města viz výše.
Propojení mezi mostem přes Červený potok a náměstím ztratí vybudováním východního
obchvatu význam pro transitní dopravu. Vzhledem k tomu, že v jižní části města nejsou žádné cíle
nákladní doopravy, je zcela logické převedení ulice 9.května do majetku města a navrácení do
původního systému komunikací.
Změny dopravního řešení města Hořovic bude zahájeno uzavřením centra města pro nákladní
dopravu s výjimkou povolení města Hořovic. Následně budou probíhat stavební úpravy jednotlivých
ulic.
Tyto změny vyvolají změnu tras nákladní dopravy. Především dojde k odklonění tranzitu
nákladní dopravy na Příbram přes Zdice a částečně přes Tihavu a Lochovice.

8.2.3

Silnice III.třídy III/1144

Silnice bude opatřena jízdními pruhy pro cyklisty a novými chodníky, podjezd pod tratí bude
rozšířen ve stávající trase.
8.2.3

Silnice III.třídy III/1149

Příbramská ulice. Doplnění chodníků, rychlý vjezd do města bude zpomalen pomocí
vloženého směrového oblouku a středovým ostrůvkem. Obdobná úprav a bude zřízena v blízkosti
sídliště Karla Sezimy.
8.2.4

Silnice III.třídy III/11710

Klostermannova ulice. Doplnění chodníků, pruhů pro cyklisty, řádného odvodnění.
8.2.5

Silnice III.třídy III/1147 a 1148

Silnice budou bez zásadních úprav, pouze chodníky budou opraveny, doplněny obrubníky,
opraveno odvodnění a povrchy komunikací. Ukončení silnice III/1148 bude provedeno až na novém
východním obchvatu na silnici II/114. (analogie s původním stavem) To znamená, že ulice Pražská
bude převedena ze silnice II/114 na silnici III/1148. Ostatní vedení silnic II. a III.třídy bude zachováno
ve stávající podobě.
8.2.6

Silnice III/1146 - U Nádraží

Silnice bude doplněna o chodníky a v některých částech i o pruhy pro cyklisty. Přednádražní
prostor bude proveden v odlišné povrchové úpravě.

Strana 20

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

8.2.7

Místní komunikace

Kompletní rekonstrukce pro zavedení jednosměrného systému se týká především ulic
Svatopluka Čecha, Vrchlického, Holého, Milinovského.
Průjezd z Víseckého náměstí do ulice Komenského bude umožněn pouze autobusům. Ulice
Komenského mezi Víseckým náměstím a křižovatkou s ulicí Dr.Holého bude jednopruhová
s obousměrným provozem pouze pro autobusy.
Další úpravy místních komunikací se týkají především prostoru sídliště Višňovka a v okolí
nemocnice. V plochách vymezených územním plánem dojde k výstavbě nových komunikací, které
obslouží nové obytné čtvrti. Viz grafická číást studie.
8.2.8

Doprava v klidu

Současný nedostatek parkovacích stání v centru města bude jistě i v budoucnosti narůstat.
Zatím bohužel jediný funkční systém zajištění alespoň malého počtu parkovacích stání, která budou
neustále k disposici je možný jen časovou a finanční regulací parkování.
Stavební úpravou náměstí dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání. Tyto stání budou
zpoplatněna. Přesto v dlouhodobém výhedu nebudou dostačující a bude nutné vybudovat podzemní
několikapodlažní parking pod centrální plochou náměstí.
Další významný počet parkovacích stání bude získán zjednosměrněním provozu přes
centrum města.
Komunikace v sídlišti i v jeho blízkosti budou zjednosměrněny (Vrbnovská, Višňová U
Remízku). Tím bude získáno velké množství parkovacích stání. Další stání mohou vzniknout
v podzemních garážích využitím příznivého průběhu terénu při vjezdu do parkingu z ulice U Svatého
Jana.
V rámci prostoru nádraží ČD vzniknou parkovací stání pro osobní automobily.
8.2.9

Pěší a cyklistická doprava

Viz řešení komunikací – chodníky a jízdní pruhy v hlavním dopravním prostoru.
Další významné možnosti pro pěší a cyklistickou dopravu vzniknou na samostatných
stezkách. Jedná se především o cyklostezku podél Červeného potoka mezi obcemi Osek a Kotopeky.
Nejzajímavějšími částmi bude cesta podél strmého svahu bývalé skládky a podjezd cyklostezky pod
mostem u okružní křižovatky.
Stezka se smíšeným provozem vznikne prodloužením stávající stezky pro pěší z náměstí na
nádraží, která bude pokračovat podjezdem pod tratí a připojena na systém pruhů pro cyklisty v rámci
hlavního dopravního prostoru ulice Sklenářka.
Stezka se smíšeným provozem je navržena za účelem propojení sídliště Na Višňovce a ulice
Nádražní pomocí několika serpentin ve strání pod Višňovkou. Jedná se pro cyklisty o náročnou přesto
velmi zajímavou cestu.
Netradiční stezka pro pěší vznikne v místě velmi staré cesty z údolí Červeného potoka (ulice
Nádražní do ulice Na Hořičkách. Tato cesta bude vybudována s povrchem z roštů (dřevěných nebo
ocelových) uložených na ocelových kotvách a bude po většině délky opatřena zábradlím.
8.2.10 Autobusová doprava
Stávající systém autobusové dopravy bude zachován s mírnými úpravami. Doprava
v některých částech města (dr.Holého a prostor před zámkem) striktně preferuje hromadnou dopravu.
V prostoru před nádražím ČD vznikne obratiště pro autobusy.
8.2.11 Prodloužení východního obchvatu a model chování navigačních systémů
Po dokončení východního obchvatu vznikne nové zadání pro vyhledávání trasy navigačními
systémy. Modelací trasy, která je možná v systému Google Maps, bude navedena budoucí doprava
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vzorové trasy Nýřany – Příbram po východním obchvatu - silnice II/114 až do Lochovic a dále na
Oboru a Příbram.

Proto ze tří možností řešení prodloužení východního obchvatu se jako nejlepší jednoznačně
jeví varinata C krátký objezd Lochovic na silnici II/118 do Příbrami. (varianta A - prodloužení
východního obchvatu až na silnici III/1149, varianta B - vybudování krátkého obchvatu obce Rpety).
Za úvahu by stálo ovlivnění významných navigačních systémů ve prospěch města Hořovice,
tak aby se průjezdné trasy kamionů městu zdaleka vyhly. Mohlo by se tím docílit nečekaných
výsledků.
9. Konzultace
Dopravní studie města Hořovice byla ve fázi přípravy projednávána se starostou
Mgr.Lubošem Čížkem, radním panem MVDr.Milošem Urbanem, dopravní a stavební komisí rady
města a ostatními radními města Hořovice, s panem architektem Tomášem Velinským, s paní
architektkou Martinou Vlnasovou, se specialistou přes cyklistickou dopravu panem Ondřejem
Fáberou. Všem děkuji za velmi zajímavou spolupráci. Prostor Palackého náměstí včetně dopravy a
podzemního parkingu byl vyřešen v rámci architektonické studie pro společnost Petra Parléře. Po
vydání první revize studie proběhla bohatá a přínosná diskuse nejen na poli odborném ale i v široké
veřejnosti. Studie byla zveřejněna na webových stránkách města Hořovic, následně projednána na
veřejné prezentaci v kulturním domě Labe. Byly zapracovány požadavky dvou petic občanů města
Hořovic a oponentního posudku ing.Fábery.
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10. Závěry
Většina navržených opatření se nachází na silnicích II.třídy, které jsou ve vlastnictví
Středočeského kraje. Zřízení většiny úprav (zvýšené plochy, křižovatky, chodníky) podléhá souhlasu
majitele, t..j. Středočeského kraje, jež je zastoupen zastupitelstvem kraje. Osazení svislého
dopravního značení – Zákaz vjezdu nad 3,5t - podléhá pouze stanovisku silničně správního úřadu
(odbor dopravy v Hořovicích). Správa a údržba silnic, DI Policie a ostatní orgány státní správy se
pouze vyjadřují. Jejich vyjádření nemusí být nutně souhlasné. Před osazením zákazové značky
doporučuji provést měření hluku a ostatních emisí, provedení statických posudků v objektech těsně
přiléhajícím k silničním průtahům města. Vzhledem k předpokládanému vlivu na snížení intenzit
především nákladní dopravy, její usměrnění na budoucí obchvat a silnice II.tříd II/117 a II/114 mimo
město, dojde ke snížení nákladů na údržbu silnic II. a III.třídy v okolí města Hořovic a především k
prodloužení životnosti silnic. To se jeví jako rozhodující argument pro spoluúčast Středočeského kraje
na navržených opatřeních. Náklady na rekonstrukce silnic vlivem poškození od těžké nákladní
dopravy a jejich pravidelná údržba jsou mnohonásobně vyšší než náklady na zhotovení dopravních
opatření dle této studie. Dalším, z pohledu města mnohem důležitějším argumentem, pro realizaci
dopravních opatření je zvýšení bezpečnosti obyvatel, zvýšení architektonické kvality řešených míst a
logické dořešení urbanistického celku města Hořovic.
Dopravní řešení města by mělo navrátit ulicím jejich charakter, který vznikal po dlouhá staletí.
V souladu se státní politikou budování dopravních obchvatů měst jsou budovány novodobé městské
hradby, které mají ochraňovat města před nekontrolovatelnou automobilovou dopravou. Doufám, že
tato snaha vyvolaná vládou ČR, podporovaná Středočeským krajem a městem Hořovicemi nebude
ukončena v polovině záměru.

Vypracoval : Ing.Miroslav Vondřich

Praha, prosinec 2008
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