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1. Křižovatka ulic Zborovská – Krále Jiřího – Jana Kouly
Problém: Křižovatka „U výkupu“ je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče ke 

zpomalení. Pohyby vozidel jsou usměrňovány pouze vodorovným dopravním značením.  Problémem jsou i 

špatné rozhledové poměry při výjezdu z ulice Krále Jiřího (od autobusové zastávky).

Možné řešení: Usměrnit vozidla stavebním uspořádáním, pomocí ostrůvku. Nákladnějším a kvalitnějším 

řešením by bylo zhodnocení výstavby okružní křižovatky (nutné prověřit průjezdní křivky).

2. Přechod pro chodce přes ulici Zborovská
Problém: Přechod  je především v noci nebezpečným místem z hlediska viditelnosti chodců. Navíc vozidla 

se blíží k přechodu/křižovatce poměrně velkou rychlostí i díky přímému vedení komunikace. Dalším 

mínusem je, že přechod na své pravé straně nemá dostatečnou manipulační plochu, a proto se chodec při 

čekání na přejití často dostává do bezpečnostního odstupu komunikace.

Možné řešení: Řešit společně se stavební úpravou přilehlé křižovatky. Doplnit osvětlení přechodu.
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3. Podjezd ulice Sportovní
Problém: V podjezdu je pouze nouzový chodník – 0,90m vedený po pravé straně. Při chůzi po tomto 

chodníku se chodec dostává do nebezpečné blízkosti s projíždějícím autem. Navíc je (především v noci) v 

podjezdu nízká viditelnost.

Možné řešení: Dočasným řešením by mohlo být umístění osvětlení do podjezdu. Řešením do budoucnosti 

je zamezení vstupu chodců (cyklistů) a hledání náhradních tras pro jejich dopravu popř. i zřízení opatření pro 

snížení rychlosti vozidel na obou stranách podjezdu.

4. Vjezd do města – ulice Prokopa Velikého
Problém: Konfigurace terénu i začátek obce svádí k rychlé jízdě. I přesto, že je zde umístěno snížení 

rychlosti pro nákladní vozidla na 30km/h a ukazatel rychlosti projíždějícího auta, rychlost dodržuje spíše 

menšina řidičů.

Možné řešení: Nejlepším řešením je vždy řešení stavební např. zúžení jízdního pásu na vjezdu do obce, 

zřízení šikan. Umístit psychologické prvky – 

např. speciální vodorovné dopravní značení z 

termoplastu s přísadami pro zvýšení 

akustického efektu. Popř. snížit rychlost pro 

všechna vozidla.
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5. Křižovatka ulic Jatecká – Prokopa Velikého
Problém: Na výjezdu z ulice Jatecká nejsou zajištěny rozhledové poměry, ale problém souvisí spíše s velkou 

rychlostí vozidel jedoucích po ulici Prokopa Velikého. 

Možné řešení: Vhodné by bylo osadit Křižovatku značkou P6 – Stůj, dej přednost v jízdě a doplnit stop 

čáru. Snížení rychlosti vozidel jedoucích po ulici Prokopa Velikého je popsáno v bodu 4.

6. Ulice Zborovská
Problém: Situace je obdobná jako v bodu 4. Konfigurace terénu i začátek obce svádí k rychlé jízdě. I přesto, 

že je zde umístěno snížení rychlosti pro nákladní vozidla na 30km/h. Navíc si zde obyvatelé stěžují na rázy od 

těžkých nákladních vozidel vznikajících v místě podélných nerovností (vznikly pravděpodobně při 

rekonstrukci komunikace díky nedostatečnému zhutnění zásypu kanalizace/sítí).

Možné řešení: Stejné návrhy jako v bodu 4. Nutno podotknout, že určitá opatření jsou zde přínosná – tj. 

umístění betonových svodidel před přechody pro chodce, sloužící nejen jako ochrana chodců ale i prvek 

zúžující jízdních pruh. Podélnou nerovnost opravit odfrézováním dohutněním podkladních konstrukčních 

vrstev na požadovanou úroveň, posléze zpětně zapravit a napojit asfaltové vrstvy.
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7. Ulice Palackého - T-křižovatka
Problém: Pár metrů za vjezdem do obce je T-křižovatka, která se v dnešní době již nezřizuje především 

proto, že je velmi nepraktická a nebezpečná. Drtivá většina řidičů neví kdo má na této křižovatce kdy 

přednost. 

Možné řešení: Jediná výhoda této křižovatky je, že je velmi rozlehlá a lze ji přestavět na jiný druh 

křižovatky. Zde by bylo vhodné ji přestavět na křižovatku okružní, která by nejen vyřešila problém s 

nejasnou předností vozidel, ale zároveň by pomohla zpomalit vozidla na vjezdu do obce.

8. Ulice Žižkova – přechod pro chodce u základní školy
Problém: U základní školy často zastavují vozidla, tím je snížen rozhled pro zastavení vozidel blížících se k 

přechodu. 

Možné řešení: Je třeba zde zajistit rozhled vozidel pro zastavení a to na 50m při rychlosti 50km/h. Při 

snížení rychlosti by samozřejmě poměry vycházely lépe, ale co je podstatnější je, aby zde neparkovala 

vozidla. To je možné řešit opět pomocí dopravního značení ať už vodorovného nebo svislého.
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9. Křižovatka ulic Komenského - Žitomířská
Problém: V této křižovatce je příjezd vozidel ulicí Komenského po vedlejší komunikaci nicméně konfigurace 

křižovatky špatně napovídá, že řidič je na hlavní komunikaci. Zároveň zde nejsou dodrženy rozhledové 

poměry.

Možné řešení: Je možné opakovat dopravní značení tak, aby se upozornilo na dání přednosti v jízdě. Lze 

také doplnit „stop čáru“, aby se zvýraznil efekt dopravního značení. K zvážení je i změna přednosti v jízdě na 

této křižovatce.

V Pardubicích Dne 23.5.2013

Zpracoval: Ing. Ondřej Kvaček
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