
Dopravní řešení křižovatky ulice 

Podkrušnohorská a ulice K Loučkám - 

přestupní terminál Citadela – I. etapa 



Cílem projektu je úprava přestupního uzlu Citadela a úprava křižovatky 

Podkrušnohorská x K Loučkám 



Plán udržitelné městské mobility v přehledu opatření a v návrhu etapizace 

dostavby komunikační sítě uvádí nutnost vyřešení křižovatky PKH x K 

Loučkám, včetně zastávek MHD v návaznosti na přestupní uzel Citadela. 



Stávající stav 

Stávající křižovatka ulic K Loučkám a Podkrušnohorská je tvaru „T“, kde hlavní silnice 

je ulice Podkrušnohorská a vedlejší je ulice K Loučkám. Šířka Podkrušnohorské silnice 

je cca 7,60 m, šířka ulice K Loučkám je cca 6,50 m. 

Stávající stav 



Při výjezdu z ulice K Loučkám směrem vpravo před obchodním domem je ulice 

Podkrušnohorská rozšířena klínem délky cca 50,0 m a maximální šířky cca 9,0 m. V 

tomto klínu před obchodním domem dnes parkují auta návštěvníků. Při výjezdu z ulice 

K Loučkám pak automobily najíždějí do křižovatky šikmo a tím nemají správný rozhled 

směrem vlevo. 

Stávající stav 



Na protilehlé straně křižovatky je výjezd z točny tramvaje, jehož šířka je cca 11,0 m. 

Tento výjezd je využíván pouze v době výluk tramvajové dopravy. 

Stávající stav 



Přechod pro chodce přes ulici Podkrušnohorská je zde v oblouku křižovatkové větve a 

jeho šířka je v nejdelším úseku cca 10,40 m. 

Stávající stav 



Vjezd a výjezd z parkoviště supermarketu BILLA je řešen jako přechod pro chodce 

přes komunikaci, což není vhodné uspořádání. 

Stávající stav 



Autobusová zastávka mezi supermarketem BILLA a tramvajovou točnou je v jízdním 

pruhu komunikace. 

Stávající stav 



Na ploše mezi ulicí Podkrušnohorská a tramvajovým kolejištěm jsou umístěny 

přístřešky MHD. Jsou zde rovněž rabátka z masivních betonových zídek, v nich jsou 

vzrostlé borovice černé (Pinus nigra) v počtu 6 ks + 1 zakrslá. 

Stávající stav 



Na straně provozního objektu Dopravního podniku je zídka a rabátko, které odděluje 

různé výškové úrovně chodníku ulice a kolejiště. 

Stávající stav 



• probíhá zpracování projektové dokumentace 

• veřejné projednání 

• zapracování požadavků a návrhů do PD 

• vypracování PD ve všech stupních 

• získání potřebných povolení 

• realizace 



Navrhovaný stav 

Navrhovaný stav 

Základem je úprava a zřízení autobusových zálivů pro minimalizaci přestupních 

vzdáleností mezi tramvajemi a autobusy. Jejich poloha je daná pěší osou, vedoucí od 

Citadely kolem vchodu do Billy a končící v prostoru mezi ulicí a tramvajovou točnou. 



Autobusové zálivy jsou navrženy před přechodem, kdy obruba na výjezdu ze zálivu je 

zaoblena oblouky o poloměru 10/20 m. Předpokládá se maximálně 1 autobus délky 

15,0 m. Poloha obrub bude nová v celé délce úprav. V místě obou přechodů bude 

šířka vozovky mezi obrubami 7,0 m. 

Navrhovaný stav 



Záliv je posunut k přechodu, kde je v současnosti nepravidelné rozšíření 

vozovky. Toto rozšíření je nevyhovující. Pro záliv je potřeba posunout chodník 

na ozeleněný svah (pozemek Billy). Zde bude zřízena opěrná zídka výšky cca 

1 m a přemístěn přístřešek. Mezi novou polohou přístřešku a současnou 

šikmou opěrnou zídkou je navrženo schodiště na parkoviště Billy.  

Navrhovaný stav - směr do centra  



V místě současné zastávky budou vyznačeny 3 stání K+R. Před tímto místem 

bude upravena obruba a chodník v délce 47 m, čímž se získá 7 parkovacích 

podélných stání. 

Navrhovaný stav - směr do centra  



Vjezd na parkoviště Billy bude upraven jako chodníkový přejezd (V rámci 

zpracování projektové dokumentace bude projednána se společností Billa 

možnost pouze jednoho výjezdu přes ul. K Loučkám). 

Navrhovaný stav - směr do centra  



Zde je nově navržen záliv autobusové zastávky. Posunutím vozovky a 

chodníku vyvolá kácení borovic a posunutí stožáru trakčního tramvajového 

vedení. Betonová zídka a rabátko v místě výjezdu ze zálivu bude upraveno 

včetně přestavby chodníku. Výjezd z točny je upraven do podoby 

chodníkového přejezdu. 

Navrhovaný stav - směr z centra  



V místě stávajícího klínu vzniknou 3 podélná stání. Délka místa pro 

přecházení je 6,7 m. Na straně Billy bude zřízen chodníkový přejezd. 

Vzhledem k tomu, že se přes něj provádí vjezd k zásobovací rampě, je v 

dalším stupni nutné řádně specifikovat jeho parametry a předepsat kvalitu 

materiálu. 

Navrhovaný stav - křižovatka PKH x K Loučkám 



Inženýrské sítě 

Navrhovaný stav 



Pozemky 

Navrhovaný stav 



Navrhovaný stav 

II. etapa - Zprůjezdnění Jedličkovy ulice 



Kontakty: 

Ing. Eva Rambousková - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 

eva.rambouskova@mulitvinov.cz, tel. +420 476 767 620 

 

Bc. Dušan Černohorský - oddělení investic 

dusan.cernohorsky@mulitvinov.cz, tel. +420 476 767 654 

 

Děkujeme za pozornost 
 




