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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
Ve věci:

Prověření dopravního zatížení lokality Americká - Denisovo nábřeží – Sirková při
trvalém uzavření Wilsonova mostu

Prověření je zpracováno na základě usnesení ZMP č. 437 z 1.9.2011, kterým byly schváleny
základní regulační podmínky pro zástavbu bloku Americká – Denisovo nábřeží – Sirková
včetně dopravního řešení:
„ZMP ukládá prověřit dopravní zatížení celé lokality při trvalém uzavření Wilsonova
mostu a předložit ZMP závěry z tohoto prověření k projednání“
Současně byly i prověřeny i dopady uzavírky Wilsonova mostu kvůli jeho rekonstrukci, která
má začít ve 2. polovině roku 2012.
Postup prověření
•

Provedeno překalibrování a zpodrobnění makroskopického modelu dopravy v městě
Plzni dle aktuálního stavu s detailním zaměřením na východní část centrální oblasti

•

Přitížení komunikační sítě o záměry:
Corso (B), Tesco (F), Lázně (A), Mlýnská strouha (D), Americká východ (G)

•

Posouzení kapacity důležitých křižovatek od stávající a nově vzniklé dopravy pro 5
zatěžovacích stavů

•

Vyhodnocení následujících dopravních stavů:
1.
kalibrovaný současný stav (stávající stav 2011)
2.
schválené úpravy komunikační sítě + daná přitížení
3.
Stav 2 + uzavření Wilsonova mostu obousměrně
4.
Stav 2 + uzavření Wilsonova mostu jednosměrně (směr od východu k západu
uzavřen)
5.
Stav 1 + uzavření Wilsonova mostu obousměrně (stav při rekonstrukci mostu
v r. 2012)

Ve stavech 2 – 4 byly zohledněny připravované úpravy komunikační sítě v centru, především
obousměrné Denisovo nábřeží v celé délce mezi Americkou a Pražskou ul., zmenšení počtu
jízdních pruhů na Wilsonově mostě na 2 (v každém směru 1) a úprava křižovatky U Jána dle
zpracovaného projektu.
Přitížení od jednotlivých objektů uvažovaná ve stavech 2-4 představují intenzity dopravy od
500 (Lázně) do 2500 (Corso) vozidel za den.
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Vymezení zájmového území, umístění nových záměrů a přehled posuzovaných křižovatek viz
následující obrázek:
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Kapacitní posouzení zájmových křižovatek
Propustnost křižovatky je definována nabízenou rezervou kapacity a tzv. úrovní kvality
dopravy (UKD), která vychází z průměrných ztrátových časů vozidel. ČSN požaduje nejhůře
tyto stupně UKD na:
o

silnici I. třídy

stupeň C (střední doby zdržení do 50s);

o

místních komunikacích
stupeň E (střední doby zdržení může být nad 70s, ale
nesmí být překročena kapacity křižovatky).
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Posouzení křižovatek pro jednotlivé zatěžovací stavy:

Závěr:
Všechny posuzované křižovatky ve všech stavech kapacitně vyhoví požadavkům ČSN.
Podmínkou funkčnosti sítě po dostavbě záměrů je úprava křižovatky U Jána, viz následující
obrázek:
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Situace: návrh úpravy křižovatky u Jána včetně doplnění přechodů pro chodce a 1 jízdního
pruhu na výjezdu z Pražské ul.

Zpráva byla projednána v Komisi RMP pro dopravu dne 30. ledna 2012.
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Příloha: kartogramy intenzit dopravy v zatěžovacích stavech, rozdílové kartogramy
V následujících „kartogramech“ jsou graficky prezentovány vypočítané intenzity dopravy
v jednotlivých zatěžovacích stavech. Jedná se o dopravní zatížení v odpolední špičkové
hodině (15-16). Přesnost matematického modelu je u hlavních komunikací vesměs do 15%.
V těchto kartogramech nejsou zahrnuta vozidla MHD.
Rozdílové kartogramy ukazují nárůsty (zelené pentle) či poklesy (červené pentle) intenzit
dopravy oproti výchozímu stavu, s nímž je porovnáváno.
V případě uzavření Wilsonova mostu poklesne zatížení především v pravobřežní části
Americké třídy. Naopak přitížení lze očekávat na Anglickém nábřeží.
Stav 1 (současný stav):

5

Stav 2 (úpravy sítě + nové záměry); rozdílový kartogram (Stav 2 – Stav 1):
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Stav 3 (Stav 2 + Wilsonův most uzavřen obousměrně); rozdílový kartogram (Stav 3 – Stav 1):
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Stav 4 (Stav 2 + Wilsonův most uzavřen jednosměrně); rozdílový kartogram (Stav 4 – Stav
1):
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Stav 5 (Stav 1 + Wilsonův most uzavřen obousměrně); rozdílový kartogram (Stav 5 – Stav 1):
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Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval:
Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. P. Rund, nám. primátora
Ing. O. Vohradský, SVSMP, 2.2.2012
Ing. P. Rund, nám. primátora

Zpráva projednána s:

Ing. J. Kozohorským, ředitelem TÚ MMP
Ing. H. Jaklovou, pověř. ved. KŘTÚ
Ing. I. Vostrackou, ředitelkou ÚKRMP
Ing. M. Sterlym, ředitelem SVSMP
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