
Jednosměrky a „třicítky“ 

Zpracoval:  Mgr. Martin Kunc – městská policie ZR  

  Ing. Luboš Koubek – odbor dopravy MěÚ ZR 

 



Agenda - Jednosměrky a „třicítky“  

V návaznosti na výstupy ze strategického dokumentu Generel 
dopravy by radnice chtěla v některých lokalitách zavést jednosměrné 
ulice a zóny s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h.  

 

https://saarplan.cz/doprava/
https://saarplan.cz/doprava/


hlavní důvody navrhovaných opatření 

• zvýšení bezpečnosti 

• zklidnění dopravy 

• přehlednost dopravní situace 

• zlepšení rozhledových poměrů 

• zvýšení počtu odstavných stání   

• zamezení tranzitu 

 



návrhy  zjednosměrnění ulic 

ulice  úsek opatření  

Haškova ve směru od restaurace Ingot, začátek Haškova 1272/1 - Haškova 2160/20 

Chelčického  ve směru ke kruhovému objezdu, začátek Chelčického 2150/26 - Chelčického 2138/2 

Okružní ve směru jízdy MHD, začátek Okružní 2012/58 - Okružní 2020/81 

Libušínská ve směru jízdy MHD, začátek Libušínská, křižovatka u sportovní haly - Libušínská 2284/15 

Veselská  ve směru jízdy do centra města v úseku Veselská 13/23 - Veselská7/6 



ulice Haškova  

zlepšení bezpečnosti s ohledem 
na umístění ZŠ a MŠ, zamezení 
obousměrného provozu na 
komunikaci s nedostatečnou šíří, 
rychlost snížena na 30 km/h, 
vytvoření legálních parkovacích 
míst, zamezení tranzitu, 
zachování obousměrného 
provozu cyklistů   



ulice Chelčického 

výrazné zlepšení bezpečnosti s 
ohledem na velké zatížení v 
souvislosti s parkováním občanů 
využívajících vlakovou a 
autobusovou dopravu, zamezení 
obousměrného provozu na 
komunikaci s nedostatečnou šíří, 
rychlost snížena na 30 km/h, 
vytvoření legálních parkovacích 
míst, zamezení tranzitu, 
zachování obousměrného 
provozu cyklistů  



ulice Okružní  

vytvoření legálních parkovacích 
míst na pravé straně komunikace 
ve směru navrhované jízdy při 
snížené rychlosti na 30 km/h, 
zásadní zlepšení bezpečnosti, 
přehlednosti a rozhledových 
poměrů, zamezení tranzitu a 
obousměrného provozu na 
komunikaci s nedostatečnou šíří, 
zachování obousměrného provozu 
cyklistů  



ulice Libušínská 

vytvoření legálních parkovacích 
míst na pravé, možno i střídavě 
na levé straně komunikace ve 
směru navrhované jízdy při 
snížené rychlosti na 30 km/h, 
zásadní zlepšení bezpečnosti, 
přehlednosti a rozhledových 
poměrů, zamezení 
obousměrného provozu na 
komunikaci s nedostatečnou šíří,  
zamezení tranzitu, zachování 
obousměrného provozu cyklistů  



ulice Veselská 

vytvoření legálních parkovacích 
míst na levé straně komunikace 
ve směru navrhované jízdy ( při 
šikmém parkování se kapacita 
ještě navýší) rychlost snížena na 
30 km/h, zásadní zlepšení 
bezpečnosti, přehlednosti a 
rozhledových poměrů, 
zamezení obousměrného 
provozu na komunikaci s 
nedostatečnou šíří, zachování 
obousměrného provozu cyklistů  



Zóna 30 

Standardní členění sítě místních komunikací, hlavní skupiny:  

 

•  Hlavní místní komunikace - 50 km/h  

•  Obslužné komunikace - Zóny 30 

 



co nabízí Zóna 30 

• optimální režim na obslužných komunikacích 

• podstatné zvýšení bezpečnosti chodců  

• ochrana dětí (mj. bezpečné cesty do školy)  

• plošné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu  

• odrazení tranzitní dopravy  

• jednoduché a snadné přecházení  

 



co nabízí Zóna 30 

• redukce dopravních ploch ve prospěch zeleně  

• lepší podmínky pro pobyt a sousedské setkávání  

• prodloužení jízdních dob je nepatrné  

• atraktivnější bydlení, zhodnocování nemovitostí… 

 



Zóna 30 – vyšší bezpečnost chodců  

Dvě rozhodující výhody pro chodce:  

• z rychlosti 30 km/h lze zastavit před chodcem na vzdálenost, kdy z 50 km/h nestačíme ani začít brzdit!!  

 



Zóna 30 – vyšší bezpečnost chodců  

Riziko vážného zranění chodce je při střetu v rychlosti 50 km/h cca 8x vyšší než při rychlosti 30 km/h. 

• Míra vážnosti následků případného střetu s chodcem po překročení hranice 30 km/h prudce narůstá 

 



charakteristika Zóny 30 

• převažuje funkce bydlení, auto není vítaným hostem  

• je zde silný pohyb dospělých chodců i dětí  

• na všech křižovatkách platí přednost zprava  

• není zde světelná signalizace  

• mohou zde být výrazné stavební prvky (prahy, šikany, zúžení, zvýšené plochy 

křižovatek…) 

• nevyznačují se přechody pro chodce, s chodcem je třeba počítat stále 

 



zkušenost Zóna 30 

Čím rozsáhlejší je podíl obslužných komunikací s režimem provozu Tempo 

30, tím větší je míra respektování ze strany řidičů - ideální je zahrnout celé 

území města, s výjimkou hlavních komunikací s 50 km/h.  

• Ojedinělé experimenty nebývají úspěšné. 

 



kde navrhujeme Zónu 30 

Na všech sídlištích ve městě, se snahou zahrnout do Zóny 30 co největší území, 

aby zóna tvořila logický celek.  

Výjimkou mohou být např.: 

 komunikace, po kterých je vedena MHD 

 slepé komunikace 

 dopravně nevýznamné komunikace apod. 

Předpokládáme zřídit několik Zón 30 již v letošním roce.  

Pořadí zřizování Zón 30 není dosud stanoveno. Rozsah Zón 30 závisí zejm. na 

výsledku projednávání s dotčenými odbory MěÚ a s Policií ČR. 

 



kde navrhujeme Zónu 30 

lokalita ulice 

U Průmyslové školy Bratří Čapků, Wolkerova, Nezvalova, Vančurova, Švermova, Nerudova  

U Průmyslové školy Neumannova  od č.or. 1 – 33 (od bazénu po Bratří Čapků)  

Libušín Studentská 6 - 46 

Libušín Libušínská, Kovářova  

U Nádraží Palachova, Haškova, Chelčického 

Klafar Uhlířská, Vápenická, u SATTu 



kde navrhujeme Zónu 30 

lokalita ulice 

Žďár n.S. III Komenského, Revoluční 17 - 47 

Žďár n.S. III Okružní horní, Okružní dolní, V Zahrádkách 

Žďár I + Žďár III 

Brodská + Revoluční u kina, Kopečná, Malá, 1.máje, U Jezu, Barákova, Jiřího z Poděbrad, Veselské, 

Binkova, Vrchlického, Sadová, Hálkova, Drdlova, Nádražní (od Ivana k poště), Husova, Zahradní, 

Nábřežní, Radniční 

Vysočany V Lískách, K Přehradě, Na Úvoze 

Vysočany 

Sychrova, Ferencova, Zelenohorská, Vejmluvova, Studniční, Srázná, Polní, Lesní, Nová, U Pily, Vrbová, 

Hlohová, Lipová, Luční, Trnková, Rybářská, Javorová, Chrpová, Krátká, Květná, Na Prutech, Vnitřní, 

Růžová, Žitná 



Děkujeme za pozornost 

 


