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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Studie 
Předmětem studie jsou místní komunikace v městě Turnově a jeho přilehlých městských 

částí. Studie obsahuje shrnutí stávajícího stavu a historických podkladových prací, ale také no-
vé návrhy vyřešení problematiky dopravy v centru Turnova. 

1.2. Objednatel studie 
Název:  Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 

 PhDr. Hana Maierová, Ing. Tomáš Hocke 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

 RNDr. Miroslav Varga, Ing. Pavel Kanclíř 

IČO:  00276227 

DIČ:  CZ00276227 

1.3. Zhotovitel studie 
Název:  PUDIS a. s., Nad vodovodem č.2/3258, 100 31 Praha 10, zastou-

pený Ing. Alešem Mertou, předsedou představenstva a Ing. Pe-
trem Pokorným, členem představenstva. Společnost je zapsaná v 
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
zápisu 1458, datum zápisu 01. 05. 1992 

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 

 Ing. Martin Höfler – obchodní ředitel 
 Ing. Tomáš Honc - hlavní inženýr projektu 

IČO:  4527 2891 

DIČ: CZ 4527 2891 

 

1.3.1. Projektanti jednotlivých profesí 

Veškeré technické řešení zpracovali projektanti firmy PUDIS a.s a A+R Systém s.r.o.. 

Zpracovatelský kolektiv 

Hlavní inženýr projektu  Ing. arch. P. Obermann – A+R 
Vedoucí projektant  Ing. T. Honc - PUDIS 
Pozemní komunikace  Ing. T. Honc - PUDIS 
 

1.3.2. Autorizovaní inžený ři projektového týmu (dle zákona č. 360/92 Sb.) 

V této části jsou uvedeni autorizovaní inženýři, kteří se přímo podíleli na předmětné stavbě. 
V závorce je uvedeno číslo autorizace. 

Ing. arch. Pavel Obermann  (00853) autorizovaný architekt 

1.4. Seznam p říloh dokumentace 
Část A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Část B VÝKRESY 
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Část C SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE 
Část D DOKLADY 

2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 

2.1. Vztah k programu rozvoje sít ě PK 
S rozvojem samotného města, vzrůstá také potřeba výstavby další infrastruktury a to nejen 

pozemních komunikací. V rámci řešení studie se počítá s předchozím zprovozněním obchvatu 
města Turnov, který bude mít za cíl odvést z města čistě tranzitní dopravu (zbytnou dopravu 
1.stupně). Dále se předpokládá budoucí výstavba silnice R35. Všechny níže popsané a navrže-
né varianty nemají na komunikace uváděné ve studii přímou vazbu (např. přímé napojení), 
avšak některé navržené komunikace jsou jimi podmíněny. Zároveň do této studie byly převzaty 
poklady z akcí rekonstrukce ulice 28.května, rekonstrukce ulice 5.května včetně okružní křižo-
vatky, rekonstrukce ulice Markova, zastávka u Mariánského náměstí, návrh komunikační sítě 
v městské části Károvsko, návrh obchodního centra Turnov (u silnice I/35). 

2.2. Účel a cíl studie 
Účelem studie je prověření historických podkladových prací, které byly v minulosti zpracová-

ny a jejich následná rekapitulace. V rámci rekapitulace byla také posouzena možná budoucnost 
jednotlivých variant a následně vybrané části byly znovu zapracovány ve variantách, které jsou 
pro současné potřeby města aktuální a finančně dostupné (např. vyloučením tunelových vari-
ant). Ve studii jsou také uvedeny návrhy, které jsou finančně vysoce náročné, či těžko realizo-
vatelné. Jsou však zde uvedeny z důvodů prověření veškeré problematiky vnitroměstské do-
pravy v Turnově. 

2.3. Potřebnost a naléhavost stavby 
Potřebnost a naléhavost provedení jednotlivých úprav jsou pro každou variantu rozdílné. Ve 

studii jsou uvedeny varianty, popřípadě etapy, které je možné realizovat téměř okamžitě, bez 
zásadních stavebních úprav pouze pomocí změny dopravního režimu. 

Jako nejvíce potřebnou úpravu lze navrhnout usměrnění dopravy v oblasti náměstí Českého 
ráje, kde vjezd z obou směrů je šířkově omezen a neumožňuje obousměrný plynulý průjezd 
dvou rozměrnějších vozidel (problém tranzitní dopravy není součástí studie a jednotlivé varianty 
předpokládají odvedení tranzitní dopravy mimo město Turnov přes přeložku silnice II/283). Zá-
roveň je potřeba zmínit, že komunikace v ulicích Hluboká – 5. května tvoří jediné propojení mezi 
centrem města a východní části Turnova. V případě nehody či zablokování ulice z jiného ne-
předvídatelného důvodu dochází ke kolapsům dopravy. Vyřešení této problematiky je z hlediska 
priority nejvyšší. 

Z obecného hlediska lze zmínit potřebu výstavby nových komunikací z důvodů rozvoje města 
a růstu stupně automobilizace. 

3. STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

3.1. Začátek a konec stavby 
Začátky a konce jednotlivých variant jsou specifikovány pro každou variantu (etapu) samo-

statně. Spíše než o začátky a konce budou specifikovány řešení oblasti města. 

3.2. Vymezení území pro hledání reálných variant 
Všechny navrhované varianty se nacházejí v katastrálním území Turnov a jeho přilehlých 

městských částí.  
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3.3. Vhodná nebo požadovaná pr ůchozí místa 
Prostory pro vhodné umístění nových pozemních komunikací jsou zaneseny v regulačním 

plánu. V rámci požadavků od investora studie byly prověřeny možnosti napojení městské části  
Výšinka na I/35 a propojení Turnova (z ulice alej Legií) a Dolánek u Turnova. 

3.4. Průchodové koridory 
V rámci centra města jsou určeny průchodové koridory, dle regulačního plánu (Regulační 

plán č.3 – centrum města, 12/2004, SAUL), který byl podkladem pro tvorbu studie. Konkrétně 
se jedná o tyto části: prostor u okružní křižovatky ulic Konšký trh dále směrem na ulici Palacké-
ho, paralelní ulice k ulici Pod Stránkou, pokračování ulice Na Lukách směrem od autobusového 
nádraží. 

4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 
Studie je zkreslena na podkladu katastrální mapy obdržené od města Turnov (katastrální 

mapa nemusí plně kopírovat hrany komunikací a chodníků, proto jsou navržená řešení orien-
tační a pro další stupně projektové dokumentace je nutná provést zaměření skutečného stávají-
cího stavu). Výškopis je vytvořen z vrstevnicového plánu (pro další stupně PD je opět nutné 
provést zaměření výškového řešení hran v konkrétním místě úpravy z důvodu znatelnější přes-
nosti). Mezi další podklady patří návrh územního plánu města Turnova (2013), návrh regulační-
ho plánu historického centra města Turnova, návrh regulačního plánu Hruštice-Károvsko (2012) 
přeložka silnice II/283 (A+R Systém), rekonstrukce Markovy ulice (stupeň DÚR, CR Project, 
2011), úplná rekonstrukce 28.října, zastávka na Mariánském náměstí, obchodní centrum Tur-
nov (DSP, Projekční kancelář Žizkov, 11/2012) , dopravně inženýrské posouzení dopravního 
systému v centru Turnova (CityPlan spol. s.r.o., 1/2005), dopravně inženýrské posouzení seve-
rozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova (CityPlan spol. s.r.o., 9/2006). 

5. CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 
Jedná se o výškově členité území s nadmořskou výškou pohybující se kolem 300 m.n.m. 

V okolí řeky Jizery a náhonu tzv. Malé Jizery a potoku Stebénka se nadmořská výška pohybuje 
okolo 250 m.n.m. Dále směrem od Jizery k náhorní plošině Hruštic terén prudce stoupá, což 
téměř znemožňuje vedení komunikací po terénu (variantními řešení je přemostění údolí, či jak 
je uvedeno v regulačním plánu s napojením do ulice Žižkova. Zpracovatel studie upozorňuje, že 
most bude značně vysoký – cca 20m a stane se výraznou dominantou údolí). Totožný problém 
v menším měřítku je v údolí Stebénky. Blízké okolí řeky Jizery a Malé Jizery se nachází 
v záplavové území (varianta dle RP vede uvnitř tohoto území). 

Geologické poměry nebyly ve studii řešeny. 
Z hlediska ochrany přírody se zejména v okolí vodních toků nalézají biocentra a biokoridory 

místního významu. Významný krajinným prvkem jsou Rývovy a Metelkovy sady, které společně 
s Novým parkem a údolní nivou Dolánek tvoří odpočinkovou zóna města Turnova. 

V zájmovém území se nenachází žádný dobývací prostor. 
Vodní plochy jsou v území zastoupeny vodními toky Jizera, Malá Jizera a Stebénka 
Varianty zcela jistě zasahují do následujících ochranných pásem (další ochranná pásma lze 

stanovit na základě vyšetření inženýrských sítí). Přesný zásah do ochranných pásem bude sta-
noven až na základě vyšetření sítí v oblasti konkrétní varianty: 

Pozemní komunikace: 
Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50m měřený 

od osy vozovky: 
pro silnice II. a III.tř. a místní komunikace do vzdálenosti     15 m 
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V okolí města Turnov se nachází územní rezerva pro výstavbu silnice R35. Navrhované va-
rianty a jejich etapy však do tohoto území nezasahují. 

Dráhy: 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou: 

u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdále-
nosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

Varianta Alej Legií – Dolánky předpokládá zásah do železničního přejezdu přes železniční 
trať č.030, který byl v loňském roce rekonstruován. Řešení křížení místní komunikace a želez-
niční tratě se předpokládá bez úpravy (tedy úrovňové). V dalších stupních projektové dokumen-
tace projektant doporučuje na základě výhledových dopravních intenzit na místní komunikace a 
výhledového počtu spojů ověřit klasifikaci zabezpečovacího zařízení a řešení tohoto přejezdu. 

Eletkroenergetika: 

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

- pro vodiče bez izolace 7 m, resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994 

- pro vodiče s izolací základní 2 m 

- pro závěsná kabelová vedení 1 m 

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  

- 12 m, resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994 

Vodní toky: 

- u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m od 
břehové čáry,  

- u ostatních významných vodních toků jiných než pod písm. a) nejvýše v šířce do 8 m od bře-
hové čáry,  

- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.  

Les: 

Ochranné pásmo lesa činí 50 m. 

Ochrana přírody: 

Z hlediska ochrany zasahují některé varianty do lokálních biokoridorů a prkvů ÚSES podél 
řek a potoků.  

6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT 
Níže bude popsáno směrové a výškové řešení jednotlivých variant včetně jejich návrhových 

parametrů. Názvy jednotlivých variant byly zvoleny na základě dohody se zástupcem objedna-
tele. 

6.1. Jednosm ěrný okruh centrem 
Varianta předpokládá vytvoření okružního systému v centrální části města. Okružní systém 

bude vytvořen pomocí systému jednosměrných ulic. Zjednosměrnění ulic přinese zvýšení plynu-
losti dopravy, vytvoření prostoru pro dopravu v klidu, zelené plochy, rozšířené chodníky. Stan-
dardní nevýhodou může být vyšší ujeté vzdálenost při cestě do blízkých bodů v opačném smys-
lu okružního systému.  

Pro vytvoření okružního systému v centrální části města studie předpokládá zjednosměrnění 
ulice 5.května od okružní křižovatky s ulicí Kinského, ulice 28. října v celé její délce, ulice Kin-
ského v celé její délce, Mariánského náměstí (jednosměrné již v současné době), Havlíčkova 
náměstí, ulice Markova (jednosměrná ulice již v současné době), ulice Antonína Dvořáka (jed-
nosměrná ulice již v současné době), ulice Tázlerova (obrácení smyslu jednosměrnosti), ná-
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městí Českého ráje, ulice Hluboká. Tímto zjednosměrněním dojde k vytvoření několika malých 
okružních systémů a jednoho komplexního – velkého. Např. Antonína Dvořáka – Markova nebo 
Antonína Dvořáka, Markova, Mariánské náměstí, 28. října, Kinského, 5. května atd. Tato navr-
žená varianta bude obsahovat minimum stavebních úprav, naopak je kladen velký důraz na 
dopravní opatření. 

Jednotlivé úpravy jsou popsány níže: 
5.května: 
Zjednosměrnění ulice od okružní křižovatky směrem k náměstí Českého ráje. Vytvoření pro-

storu pro dopravu v klidu, vybudování několika zelených ploch s možností osazení zeleně. Šířka 
jízdního pruhu 4,0 m, šířka podélného parkovacího pásu 2,5 m. Šířka jízdního pruhu byla zvo-
lena s ohledem na možné objíždění nepojízdných vozidel (z jakéhokoliv důvodu). Rozšíření 
parkovacího pásu je navrhováno z důvodů častého pohybu lehčích nákladních vozidel za úče-
lem zásobování přilehlých obchodů (drobné obchody např.: potraviny, zelenina, papírnictví 
apod.). V místě stávající autobusové zastávky je navržena autobusová zastávka v zálivu (pozn.: 
zástupci pořizovatele studie odmítli návrh autobusové zastávky umístěné na náměstí). Po vy-
tvoření okružního systému lze očekávat zhruba 30% pokles intenzity vozidel. 

28.října: 
Zjednosměrnění od Mariánského náměstí až po Panochovu nemocnici. Šířkové uspořádání 

komunikace byla převzato z projektu úplná rekonstrukce 28.října. Drobným modifikováním bude 
dosaženo vytvoření dalších parkovacích stání a travnatých ploch (ostrůvků) s možností osazení 
stromů. Šířka jízdního pruhu 3,75 m,  šířka podélného parkovacího pásu, 2,0 m resp. 2,25 m. 
Vybrané travnaté pásy lze přeměnit na vysazené chodníkové plochy s vytvořením přechodu pro 
chodce. V případě vytvoření přechodu pro chodce se doporučuje použít přechodu 3.generace 
s přisvětlením, neboť se nově může jednat o páteřní komunikaci okružního systému v závislosti 
na jeho prodloužení/zkrácení a předpokládá se zvýšení intenzity vozidel. Úprava je zakončena 
u Panochovi nemocnice, kdy se zleva připojuje nově vytvořená autobusová zastávka. Při jízdě 
autobusu z ulice 5. května autobus zastaví na zastávce a následně se připojí do ulice 28.října a 
může se vrátit zpět do ulice 5. května. Zvolené poloměry umožňují provedení tohoto manévru. 
Naopak autobus jedoucí z ulice 28. října, odbočí na zastávku a následně může pokračovat 
v jízdě (musí dát přednost vozidlům jedoucím do nemocnice). Ulice 28. října s ulicí Benátky tvo-
ří stykovou křižovatku, kdy hlavní směr je uvažován od ulice 5. května směrem k nemocnici. 
Vzhledem k jednosměrnému provozu v ulici 28. října je toto řešení přednosti jediné možné (zá-
roveň se doporučuje instalace signalizace příjezdu/výjezdu sanitních vozidel pro zdůraznění 
jejich přednosti). Po zavedení okružního systému lze očekávat narůst intenzity vozidel. Výškové 
řešení zůstává nezměněno. 

Kinského: 
Zjednosměrnění ulice Kinského směrem od ulice 28.října k ulici 5.května povede k vytvoření 

prostoru pro dopravu v klidu. Podélné parkovací stání je navrženo po obou dvou stranách. Levý 
parkovací pruh (ve směru jízdy) je navržen již v rámci jiné investice. Nově navržený stav – jízdní 
pruh 3,75 m, parkovací pás (levý) 2,0 m, parkovací pás (pravý) 2,25 m. Na rohu ulic Kinského a 
28. října bude vytvořena vyvýšená pojízdná plocha pro případné pojíždění rozměrnějšími vozi-
dly (a nutnosti uzavřít okružní systém již v ulici Kinského). Po zavedení okružního systému lze 
očekávat mírný narůst intenzity vozidel. Výškové řešení zůstává nezměněno. 

Mariánské náměstí: 
Ve studii navrhované prostorové uspořádání náměstí umožňuje i dočasnou obousměrnou 

dopravu za provedení dopravních opatření (zakázání zastavení v prostoru Mariánského náměs-
tí a ulici Markova). Uvedené dopravní řešení odvádí dopravu ve směru do ulice 28.října a slouží 
v okružním systému jako protisměrná větev k náměstí Českého ráje (podobně jako ulice 28. 
října k ulici 5. května). Vzhledem k tomuto faktu je zde předpokládán po zavedení okružního 
systému nárůst intenzity. Po prozkoumání stávajícího stavu na náměstí lze konstatovat, že i 
v této historické lokalitě Turnova je poptávka po parkovacích stáních. Vozidla v současné době 
parkují v jízdním pruhu nebo na nezpevněné části u obytných domů. Vytvoření dvou podélných 
parkovacích pásů vznikne kontrolovaný (tudíž bezpečný) prostor pro zaparkování vozidel 
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(vzhledem k historické hodnotě náměstí lze dopravu v klidu v této lokalitě regulovat např. ome-
zenou dobou stání). Autobusovou zastávku, která bude při okružním systému nevyužita (opač-
ná orientace nástupní hrany) lze přesunout do jiných ulic (např. ulice 28. října, či dle dalších 
požadavků dopravce či zástupců města). Zrušenou autobusovou zastávku lze využít pro podél-
né stání automobilů. Vzhledem k podélnému sklonu ulice Markova v oblasti napojení na Mari-
ánské náměstí se umístění autobusové zastávky v této oblasti nedoporučuje. 

Havlíčkovo náměstí: 
Jednosměrný provoz na Havlíčkově náměstí bude zachován, avšak dojde k reorganizaci 

umístění parkovacích stání, kdy bude vytvořen oboustranný parkovací pás pro kolmá stání. Ori-
entace zjednosměrnění je navržena od ulice 5. května směrem k Mariánskému náměstí. V pří-
padě úplné uzavírky náměstí Českého ráje, lze přes toto náměstí odklánět dopravu mířící z vý-
chodní části města do západní (dále přes Mariánské náměstí a Markovu ulici, za podmínek pro-
vedení dopravních opatření – zákaz zastavení v těchto lokacích). Jízdní pruh je navržen o šířce 
6,0 m a parkovací pásy o šířce 5m. Vzhledem k podobné charakteristice provozu lze očekávat 
stejnou dopravní zátěž. Výškové řešení zůstává zachováno. 

Markova: 
Šířkové uspořádání ulice Markova bylo převzato z podkladů firmy CR projekt a modifikováno 

pro potřeby okružního systému. Celková šířka pojížděná plochy je 6m, z toho při standardním 
provozu je uvažováno 3,75 m pro jízdní pruh a 2,25 m pro parkovací pás podélný stání. V pří-
padě potřeby zobousměrnění komunikace (např. z důvodů neprůjezdnosti náměstí Českého 
ráje bude parkování v této ulici zakázáno). Na začátku ulice Markova bude vytvořena autobuso-
vá zastávka v zálivu (návrh je již součástí získaných podkladů). V rámci zavedení okružního 
systému lze očekávat navýšení intenzit automobilové dopravy. Výškové řešení zůstane zacho-
váno. 

Antonína Dvořáka: 
V rámci úprav může dojít v ulici Antonína Dvořáka k optimalizaci šířkového uspořádání 

(úprava šířky jízdních pásů, vyznačení parkovacích stání, rozšíření chodníků, atd.). Tyto úpravy 
však nejsou podmínkou pro zavedení výše navrhovaného systému. Na styku ulic Markova a 
Antonína Dvořáka je nutné vodorovným značením provést kanalizaci křižovatky a odstranit plo-
chy určené pro dopravu v klidu, která je v prostoru křižovatky nežádoucí. Vodorovné značení je 
koncipováno, takovým způsobem, že předpokládá i občasné obousměrné používání Markovi 
ulice. 

Tázlerova: 
Z hlediska šířkového uspořádání se jedná se o totožnou problematiku jako v případě ulice 

Antonína Dvořáka. Úprava Tázlerovi ulice je pouze doporučená nikoliv podmíněná. Vzhledem 
k zjednosměrnění ulice Hluboká je nutné provést obrácení smyslu jednosměrnosti. 

Pod Stránkou: 
Jedná se o totožnou problematiku jako v případě ulice Tázlerova. 
Náměstí Českého ráje: 
Úprava náměstí Českého ráje spočívá v úpravě šířkového uspořádání jízdního pruhu. Zjed-

nosměrněním náměstí dojde ke snížení intenzity vozidel a odstranění problematického vjez-
du/výjezdu na/z náměstí. Celkový efekt snížení intenzit by měl mít i vliv také na plynulost do-
pravy. Šířka jízdního pruhu 4m umožňuje nouzové objetí odstaveného vozidla, tudíž by měl být 
zajištěn plynulý provoz. Zbylá šířka stávajícího jízdního pruhu může být využita pro rozšíření 
chodníkových ploch, výsadby zeleně (doporučuje se s odstupem min 0,5 m od okraje vozovky, 
pro zachování možnosti nouzového objíždění). Navržená parkovací stání jsou pouze orientační 
a může být ponechán stávající stav. Další plochy pro dopravu v klidu se nedoporučuje umístit 
přímo k průjezdné komunikace z důvodů možné narušení plynulosti, což je nežádoucí vzhledem 
k myšlence plynulého průjezdu skrz náměstí. V rámci projednávání této studie byl zamítnut ná-
vrh autobusové zastávky přímo na náměstí (na základě žádosti zástupců města).  

Hluboká: 
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Ulice Hluboká bude v rámci návaznosti na úpravu náměstí Českého ráje zjednosměrněna 
směrem od náměstí. Vzhledem k tomu, že je celá komunikace vedena v oblouku je zde navrže-
na proměnná šířka jízdního pruhu od 3,5 m, parkovací pásy po obou stranách pak mají šířku 
2,25 m. Šířka parkovacích stání byla volena s ohledem na četný výskyt drobných obchodů, kte-
ré je nutné zásobovat. Důrazně se doporučuje vyznačit parkovací stání určená pro zásobování, 
aby nedocházelo k zablokování jízdního pruhu. Po zavedení okružního systému se předpokládá 
výrazný pokles intenzity automobilové dopravy. 

Jana Palacha: 
Ulice Jana Palacha bude ponechána ve stávajícím šířkovém uspořádání a s obousměrným 

provozem. Při zavedení okružního systému zpracovatel studie doporučuje v případě zavedení 
přechodu u gymnázia použití přechodu 3.generace s přisvětlením. Při zprovoznění okružního 
systému dojde také ke změně toků dopravy v jednotlivých křižovatkách, proto se doporučuje 
změna dopravního režimu průsečné křižovatky s ulicí Výšinka (zalomená přednost, dle situace 
vodorovného značení ve výkresu). 

Výšinka: 
V ulici Výšinka dojde pouze k upravení stávající křižovatky s ulicí Palachova. Vyjma již zmí-

něné průsečné křižovatky má doplnění vodorovného značení pouze doporučující charakter (v 
ostatních částech ulice). 

 
Okruh je možné zkrátit/prodloužit a zaústit zpět do ulice 5. května přes Havlíčkovo náměstí 

(nejmenší rozsah okružního systému), ulicí Kinského (střední rozsah okružního systému), u 
Panochovi nemocnice (největší rozsah). Zpracovatelský tým studie doporučuje zvolení napojení 
na ulici 5. května ulicí Kinského, neboť se jedná o nejvhodnější bod napojení do ulice 5. Května 
(okružní křižovatka). 

6.2. Jednosm ěrný okruh centrem – zobousm ěrnění Markovy ulice a Ma-
riánského nám ěstí 
Subvariantou k předchozí variantě může být řešení, kdy ulice Markova a Mariánské náměstí 

budou koncipovány jako obousměrné. Nebude se tedy jednat o okružní systém v pravém slovo 
smyslu. Výhodou toto řešení je možnost okamžitého (a neplánovaného) uzavření náměstí Čes-
kého ráje. 

Mariánské náměstí: 
Mariánské náměstí je v této podobě zachováno obousměrné. V provozu může zůstat také 

autobusová zastávka. Vzhledem k obousměrnému provozu na náměstí je nutné oproti předcho-
zí variantě odstranit parkovací stání z důvodů nedostatečné šířky komunikace. Zpracovatel stu-
die doporučuje ponechat alespoň parkovací pás blíže k Markově ulici (z důvodů značné stávají-
cí poptávky po dopravě v klidu). Není to však podmínkou řešení této varianty. 

Markova: 
V Markově ulici bude probíhat obousměrný provoz. Oproti předchozí variantě je nutné od-

stranit parkovací pás. Vznikne tedy komunikace o šířce 6m (2x3m). 

6.3. Jednosm ěrný okruh centrem – Pod Stránkou 
Jako možné rozšíření okružního systému a odstranění výškových rozdílů z řešení předchozí 

varianty je možné vybudovat paralelní komunikaci s ulicí Pod Stránkou (v současné době je 
ulice Pod Stránkou uzavřena pro automobilovou dopravu a její poloha vůči potoku Stebénka 
neumožňuje její rozšíření). Vytvořením paralelní komunikace v tomto prostoru dojde k odlehčení 
dopravy z ulice Jana Palacha, Výšinka. Sběrná komunikace je navržena jako jednosměrná se 
šířkou jízdního pruhu 3,75 m a vede podél Stebénky po současných zahradách. Jedná se o 
řešení převzaté z návrhu regulačního plánu historického centra. V prostoru ulice Tázlerova je 
navrženo překonání Stebénky (mostní objekt či zatrubnění) a upravení stykové křižovatky s ulicí 
Tázlerova. Ulice Tázlerova bude jednosměrná směrem k ulici Hluboká (dle návrhu okružního 
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systému). Pokračování ulice Pod Stránkou bude jednosměrné směrem k ulici Antonína Dvořá-
ka. Pro zajištění plynulosti provozu bude nutné odstranění parkovacích stání v ulici Pod Strán-
kou. Je tedy nutné zajistit rezidentům této ulice možnost blízkého parkování (či ověřit možnost 
parkování přímo na pozemcích rezidentů. Nevýhodou tohoto řešení je napojení do ulice Antoní-
na Dvořáka. V této křižovatce budou velmi nepříznivé rozhledové poměry. Zároveň okružní sys-
tém nebude veden plynule (resp. okruh nebude v celé délce veden jako hlavní pozemní komu-
nikace), což sebou přináší pokles atraktivity okružního systému. V rámci studie byly také prově-
řovány možnosti napojení nově vybudované komunikace do ulice Antonína Dvořáka, avšak toto 
řešení by nebylo možné realizovat bez demoličních prací, a proto tento návrh nebyl dále roz-
pracováván. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace je možné ještě další přiblížení ke 
svahu Stebénky a tím zmenšení záboru soukromých pozemků. 

6.4. Propojení Sobotecká – Palackého varianta 1 
Propojení ulic Sobotecká a ulice Palackého by vedlo k odlehčení komunikace těchto ulic 

v oblasti ulice Hluboká. V první části tohoto propojení tj. po ulici Koňský trh (od okružní křižovat-
ky – ulice Jana Palacha, Sobotecká) je návrh pozemní komunikace veden dle podkladů 
z regulačního plánu historického centra města s ohledem na možné vybudování obchodního 
centra. V druhé části se pak naopak vrací do stopy navržené dle regulačního plánu a prochází 
mezi dvěma obytnými budovami a zaúsťuje do nově navržené okružní křižovatky. Na rozdíl od 
regulačního plánu však tento návrh předpokládá demolici odlišné obytné budovy na konci trasy 
v ulici Palackého. Dům, který bude nutné dle studie zbourat, je nižší a v horším stavebním sta-
vu, než-li dům určený k demolici dle RP. Na druhou stranu se dům dotčený touto studií nachází 
v soukromém vlastnictví. 

6.5. Propojení Sobotecká – Palackého varianta 2 
Nová sběrná komunikace je v první části trasována dle regulačního plánu (a totožně s vari-

antou 1), kde dále vytváří upravenou průsečnou křižovatkou s ulicí Koňský trh a pokračuje přes 
Malou Jizeru do prostoru stávajícího parkoviště. Varianta předpokládá zrušení stávajícího par-
koviště a vedení dvoupruhové obousměrné komunikace v jeho stopě podél Malé Jizery. Nová 
komunikace bude zaústěna do ulice Palackého stykovou křižovatkou (dnešní výjezd 
z parkoviště). V rámci dodržení potřebných parametrů směrových oblouků bude nutné úprava 
mostu pro pravé odbočení z navržené komunikace (z dnešního parkoviště). Další úpravou je 
změna typu křižovatky z odsazené (průsečné) na okružní při křížení ulic Palackého/Na Lukách. 
Značnou výhodou této varianty oproti variantě zanesené v regulačním plánu je vynechání veš-
kerých demoličních prací. Naopak nevýhodou může být z hlediska dopravního řešení narušené 
přímé spojení (napojení na ulici Palackého z vedlejší komunikace – přes dopravní značení Dej 
přednost v jízdě). 

6.6. Prodloužení SZ odleh čovací komunikace varianta 1 
Tato varianta prověřuje možnosti propojení ulice Palackého a ulice alej Legií, příp. ulice Žiž-

kova. Varianta v regulačním plánu předpokládá vedení místní komunikace jako pokračování 
ulice na Lukách, okolo rekreačních objektů a pak mostem přes Malou Jizeru, okolo atletického 
stadionu se zaústěním do ulice Žižkova. Zpracovatel této studie tuto variantu prověřoval a upo-
zorňuje na značný rozdíl nivelety a terénu (až 15 m). Zástupci města Turnov byli s touto infor-
mací srozuměni a na výrobním výboru bylo dohodnuto, že tato varianta se dále ve studii zpra-
covávat nebude. V rámci prověření jiné možnosti tedy byla tato varianta modifikována s tím, že 
dojde k posunutí místa napojení do ulice alej Legií. Charakter terénu vyžaduje pro realizaci to-
hoto napojení vybudování mostu o délce cca 335 m (s maximálním rozdílem niveleta terén cca 
16m). Je potřeba poznamenat, že navržená komunikace se nachází v aktivní záplavové oblasti 
Q100. Vedení komunikace mimo aktivní záplavovou oblast není možné. V porovnání investič-
ních nákladů a přínosu komunikace se zpracovatel studie nepřiklání k realizaci této varianty 
(stejný názor má i na realizaci této komunikace dle RP). 
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Napojení do ulice Palackého může být provedeno v kombinaci s předchozími dvěma etapami 
(tj. přestavba křižovatky na okružní).  

6.7. Prodloužení SZ odleh čovací komunikace varianta 2 
Od ulice Palackého je návrh pozemní komunikace veden ve stejné stopě jako v případě 

předchozí varianty. Dále cca 100m za průmyslovým objektem je místní sběrná komunikace pře-
vedena na druhý břeh Malé Jizery. Toto přemostění je i vzhledem k navazující morfologii terénu 
dlouhé cca 95 m (s výškou přemostění okolo 10m). Za mostním objektem pak bude nutné vy-
budovat opěrnou zeď v délce cca 260m pro zajištění polohy komunikace. Výška opěrné zdi se 
předpokládá do výšky 5 m. V celé délce opěrné zdi a mostu pak bude umístěno svodidlo a řím-
sa. Na opěrné zdi bude vybudován vzhledem k její délce nouzový chodníček. Napojení do ulice 
Žižkova pak bude provedeno pomocí miniokružní křižovatky se čtyřmi paprsky. 

Tato varianta vychází z hlediska přímých finančních nákladů levněji než předchozí a to pře-
devším z důvodů zásadního zkrácení délky mostního objektu. Zároveň zpracovatel studie upo-
zorňuje, že tento návrh bude podmíněn rozsáhlým kácením vzrostlých stromů v oblasti Rývo-
vých sadů. 

Napojení do ulice Palackého může být provedeno v kombinaci s variantami popsané v kapi-
tolách 6.4. a 6.5. (tj. přestavba křižovatky na okružní).  

6.8. Alej Legií - Dolánky 
Varianta má za úkol vytvořit nové spojení pro automobilovou dopravu mezi ulicí alej Legií a 

městskou částí Dolánky u Turnova. V současné době je nutné pro toto spojení (ale i pro spojení 
z Dolánek u Turnova do centra města) celé město objet přes most na silnici I/35. Návrh trasy je 
započat na křižovatce ulic alej Legií a Žižkova a je veden po stávající účelové komunikace, kte-
rou by bylo potřeba rozšířit. V těsné blízkosti stávající účelové komunikace jsou vzrostlé stromy, 
přičemž některé by bylo potřeba pokácet z důvodů bezpečného průjezdu. Nová místní komuni-
kace vede skrz Metelkovy sady a dále přes stávající mostní objekt přes Malou Jizeru. Stávající 
mostní objekt by opět bylo potřeba rozšířit pro možnost průjezdu automobilové dopravy. Za Ma-
lou Jizerou se komunikace bude stáčet směrem na východ a bude pokračovat podél Malé Jize-
ry jižně od bývalého koupaliště. Řeku Jizeru pak místní komunikace překonává mostem o délce 
cca 35 m. V rámci mostního objektu je třeba zvážit výstavbu chodníku pro chodce na mostě, 
neboť lávka pro pěší se nachází v blízkosti do 200 m, avšak na druhé straně od nově vybudo-
vaného parkoviště (viz dále). Na druhém břehu řeky Jizery místní komunikace přechází přes 
stávající štěrkové parkoviště. To by bylo v rámci výstavby přeměněno na asfaltové. Stávající 
průsečná křižovatka v prostoru před Dlaskovým statkem v Dolánkách u Turnova bude přemě-
něna na miniokružní s 5-ti paprsky (2 místní obslužná komunikace, 2 místní sběrná komunikace 
– směr Károvsko – Dolánky u Turnova a poslední paprsek bude tvořit příjezd na parkoviště). 
Toto řešení umožňuje přímý průjezd křižovatky rozměrnými vozidly. Dále místní komunikace 
pokračuje ve stopě stávající s mírným šířkovým rozšířením. Vzhledem k zatraktivnění této ko-
munikace, lze předpokládat nárůst intenzity vozidel. Zpracovatel studie doporučuje prověřit do-
pravní moment na železničním přejezdu a posoudit vhodný typ zabezpečovacího zařízení. Na-
pojení na silnici I/10 bude zachováno stávající (místní podmínky neumožňují dodatečné úpravy 
křižovatky). Šířkové uspořádání komunikace odpovídá extravilánovému označení S7,5/50. 

6.9. Jihovýchodní varianta – Údolím Stebénky 
Varianta, která řeší vnitroměstskou dopravu jižně od stávající zástavby. Nová obslužná ko-

munikace je navržena od křižovatky ulic Výšinka, Antonína Dvořáka dále směrem k Stebénce 
v těsné blízkosti tenisové haly. V pravotočivé zatáčce za křižovatkou bude vybudována zárubní 
zídka z důvodů blízkosti stávající zástavby (tenisové haly) a tenisových kurtů (ve výkresech 
není zakreslena jejich poloha – nebyla poskytnuta, případnou kolizi s navrženou komunikací 
nebylo možné ověřit). Komunikace bude dále vedena v těsné blízkosti koryta Stebénky. Překo-
nání potoka Stebénky je navrženo mostním objektem o délce do 20 m. Směrem k ulici 28. října 
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je komunikace vedena ve směrových obloucích o malém poloměru, které mají za cíl snížit po-
délné stoupání komunikace, který je i přes toto opatření značný (do 10%). V dalším stupni pro-
jektové dokumentace se na základě přesného výškového zaměření stávajících komunikací do-
poručuje snížit hodnotu maximálního podélného sklonu na maximum 9%. Takto navržená řeše-
ní místní komunikace rozdělí areál Panochovi nemocnice a přilehlé střední zdravotní školy. 
Vzhledem k očekávaným intenzitám se případné přechody pro chodce doporučuje vyhotovit dle 
parametrů přechodů pro chodce 3. Generace s přisvětlením. Navržená varianta se nachází 
v blízkosti heliportu nemocnice. Při tvorbě dokumentace této varianty v dalších stupních zhoto-
vitel studie doporučuje projednání s úřadem pro civilní letectví a zástupci nemocnice, neboť při 
příletu/odletu vrtulníku může dojít např. k uzavření komunikace (z důvodů turbulentního prou-
dění vzduchu) a zároveň provést prověření proti nebezpečným a klamavým světlům. 
V současné době není zhotoviteli studie k dispozici přesné zakreslení heliportu, a tak není mož-
né tyto skutečnosti ověřit. Způsob napojení na ulici 28. října si vynutí změnu polohy autobusové 
zástavky. Autobusové zastávky budou umístěny na vlastní účelovou komunikaci východněji od 
stávající stavu. Průjezd pro individuální dopravu bude do prostoru autobusových zastávek za-
kázán dopravním značením. 

6.10. Přemost ění obou Jizer varianta 1 
V rámci komplexního řešení vnitroměstské dopravy byla také prověřena možnost přemostění 

údolí obou Jizer. Vzhledem k morfologii terénu není možné vést komunikace v tomto úseku po 
terénu, a tak je nutné celé údolí přemostit. Návrh nové sběrné komunikace v úseku ulice Bezru-
čova – alej Legií je započata stykovou křižovatkou v ulici Bezručova. Vybudování této křižovatky 
si vyžádá změnu stávajícího dopravního ostrůvku (v mapových podkladech není vyznačen). 
Dále vede nová komunikace těsně vedle areálu pivovaru Hrubý Rohozec, jehož budovy jsou 
součástí národní kulturní památky. Vedení komunikace si vyžádá demolici jednoho obytného 
domu (jedná se o obytný dům bez určeného způsobu ochrany). Po cca 100 m místní sběrná 
komunikace přechází na mostní objekt délky cca 416m (a výšky cca 30 m). Zhotovitel studie 
upozorňuje, že tento most by se stal výraznou dominantou města. V rámci dalších stupňů do-
kumentace doporučuje zhotovitel vytvoření dokumentace zákresu stavby do krajiny, neboť takto 
rozsáhlá stavba zcela jistě naruší krajinný ráz. Na druhou stranu je vhodné připomenout, že by 
vzniklo nové spojení obou břehů údolí, kdy v dnešní době je jedinou možností most na silnici 
I/35. Kladem této varianty je přiblížení k okružní křižovatce u průmyslové zóny na silnici I/10 a 
tím vytvoření přímého spojení na severní částí města. Za mostem silnice navazuje na ulici alej 
Legií s podobnou úpravou stykové křižovatky jako v předchozích variantách. 

6.11. Přemost ění obou Jizer varianta 2 
Alternativou k předchozí variantě může být umístění napojení přemostění na ulici Bezručova 

v místě stávajícího hřiště (menšího sportovního areálu). V rámci analýzy nebylo nalezeno jiné 
místo, na kterém by bylo možné a vhodné provést napojení bez rozsáhlých demoličních prací. 
V místě napojení do ulice Bezručova je navržena úrovňová styková křižovatky se samotným 
odbočením vlevo. Počet jízdních pruhů v ulici Bezručova zůstane vzhledem ke stávajícím šířko-
vým poměrům nezměněný. Oddálením napojení dojde k prodloužení mostního objektu na délku 
cca 560 m s totožnou výškou (cca 30 m). Napojení do ulice alej Legií je pak totožné. 

 
Vzhledem k vysokým finančním nákladům na mostní objekt jsou varianty popsané v kap. 

6.10 a 6.11 téměř nerealizovatelné z rozpočtu města. 

6.12. Napojení na I/35 
V rámci studie bylo také provedeno prověření možnosti zlepšení napojení městské části Vý-

šinka na silnici I/35. V současné době úhel křížení a poloměr zaoblení neumožňuje pravé odbo-
čení z ulice Na Kamenci na silnici I/35. Navržené napojení je zamýšleno jako jednopruhová 
rampa, která se začne odchylovat od ulice Perlová. Napojení je navrženo v maximálním podél-
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ném klesání. Šířka jízdního pruhu je zamýšlena 3,00 m s příslušným rozšířením v oblouku. Dále 
je navrženo napojení na silnici I/35 připojovacím pruhem, které končí přesně v místě odbočova-
cího pruhu k novému obchodnímu centru. V tomto místě tedy vzniká mezikřižovatkový úsek 
s nulovou vzdáleností, což je v rozporu s platnými ČSN. Již z pouhé prohlídky místa lze před-
pokládat, že by se rampa nacházela v místě s častými sesuvy půdy – nutná sanace podloží 

Vzhledem ke komplikacím, které toto napojení přináší (složité podélné sklony, chybějící me-
zi-křižovatkový úsek, ztížení geologické podmínky – dle vizuální prohlídky) zhotovitel studie 
nedoporučuje toto napojení dále zpracovávat. Vozidla mířící z oblasti Výšinka směrem na I/35 
mohou využít stávající místní komunikace – ulice Výšinka, Jana Palacha. 

6.13. Obslužná za řízení 
V žádné variantě se nepředpokládá vybudování obslužných zařízení. 

6.14. Nároky na úpravy a p řeložky souvisejících pozemních komunikacích 
Přeložení stávajících pozemních komunikací ve všech případech souvisí s vytvořením křižo-

vatky s příznivým úhlem křížení, tak aby bylo možné zajistit dostatečné rozhledy ve všech smě-
rech. Zároveň přeložením dojde k vyrovnání výškového vedení obchvatu a přeložek s úpravou 
dopravního značení. Ve všech případech dojde k zachování stávajícího šířkového uspořádání 
na stávajících pozemních komunikacích (pokud není uvedeno jinak). 

6.15. Podmi ňující p řeložky 
Podmiňujícími přeložkami jsou úpravy stávajících komunikací, aby mohlo dojít k vyrovnání 

výškového rozdílu v niveletách jednotlivých komunikací. 
Přeložky inženýrských sítí nejsou předmětem této studie a nebyly tedy řešeny, nicméně je 

s nimi potřeba v dalších stupních zpracování projektové dokumentace počítat.  

6.16. Bilance základních vým ěr 
Bilance základních výměr není stanovena a nebyla zadavatelem požadována. Vzhledem k 

charakteru jednotlivých variant je bilance značně rozdílná. Bilance bude provedena až pro vy-
brané varianty v dalších stupních projektové dokumentace. 

6.17. Zábory p ůdy 
Zábory půdy budou stanoveny až pro konkrétní vybranou variantu v rámci vyššího stupně 

projektové dokumentace na základě záborového elaborátu. 

6.18. ŽP, příroda a krajina 
Z hlediska životního prostředí lze navržené varianty rozdělit do dvou kategorií. Varianty, kte-

ré životní prostředí z hlediska výstavby nenaruší a ty, které jsou v kolizi s některým ze stupňů 
způsobu ochrany přírody. 

Z globálního pohledu na životní prostředí (tedy i z hlediska hluku a emisí) lze předpokládat 
změny ve všech variantách, neboť i samotná změna intenzit automobilové dopravy sebou při-
nášení změnu zdrojů hluku a znečištění ovzduší. V dalších fázích zhotovitel studie doporučuje 
provést hlukovou a rozptylovou studii v závislosti na výsledcích dopravního modelu, který by 
měl být zpracován na základě této studie 

Značné narušení životního prostředí lze předpokládat při realizaci varianty Prodloužení SZ 
odlehčovací komunikace, kdy dojde ke značnému zásahu do Rývových sadů a v případě vari-
anty alej Legií – Dolánky, kdy si rozšíření stávající účelové komunikace vyžádá kácení přileh-
lých stromů a dřevin. V případě Jihovýchodní varianty – Údolím Stebénky vznikne zásah do 
lokálního biokoridoru při korytu řeky Stebénky. V době provozu bude potok přemostěn, takže 
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nedojde ke vzniku liniové bariéry. Ve fázi výstavby pak bude nutné provést opatření vycházející 
z požadavků odboru životního prostředí. 

6.19. Organizace výstavby 
Vzhledem k odlišnosti všech navržených variant není možné určit přesný sled prací. Doporu-

čuje se postupovat dle naléhavosti a potřebnost úprav (tedy nejprve vytvoření okružní systému 
a následně ostatní varianty). Jednotlivé varianty jsou mezi sebou volně kombinovatelné a lze 
tedy reagovat na budoucí rozvoj jednotlivých lokalit města. 

6.20. Průzkumy 
V rámci studie nebyly prováděny žádné další doplňující průzkumy. 

6.21. Náklady 
Vytvoření nákladů bude specifikováno až v dalších stupních projektové dokumentace. Pro 

potřeby studie se předpokládá ocenění staveb dle cenových normativů ŘSD pro rok 2010. Níže 
jsou vypsány charakteristické kategorie ve studii navržených silnic a mostů: 

Silnice S7,5, intravilán, novostavba, hornaté území   26 200 000 Kč/km 
Místní komunikace M11,5–7,5, intravilán, novostavba, hornaté území 35 900 000 Kč/km 
Most silniční S 7,5, novostavba      374 300 000 Kč/km 
K výše uvedeným cenám je nutné připočítat inflaci a DPH. 

7. CELKOVÉ POSOUZENÍ 
Výstavba pozemních komunikací je dlouhodobé strategické rozhodnutí, pro jehož rozhodnutí 

musí být prověřeny veškeré možné varianty s následným srovnáním jejich výhod a nevýhod. 
Zároveň je vhodné připomenout, že kvalita pozemní infrastruktury ovlivňuje i budoucí rozvoj 
oblasti. Výstavba pozemních komunikací bude mít vždy svá negativa, avšak je potřeba tyto ne-
gativa minimalizovat a jejich dopad nesmí přesahovat celospolečenské zájmy. Z celkového po-
hledu na stávající infrastrukturu města Turnov lze za nejslabší prvek považovat prostor náměstí 
Českého ráje. Další rozvoj dopravní infrastruktury pak závisí na požadavcích města (a soukro-
mým investorů). Složité morfologické poměry neumožňují ekonomicky levné a zároveň doprav-
ně výhodné propojení obou břehů řeky Jizery. 

8. EXPERTÍZA 
V rámci expertíz bylo čerpáno pouze ze získaných podkladů. Vzhledem k odlišnostem (a sta-

ří těchto podkladů) nově navržených variant od dříve prověřovaných, zpracovatel studie dopo-
ručuje jako doplněk studie provést dopravně inženýrské posouzení jednotlivých variant na zá-
kladě podkladů z této studie a dalších předpokladů (např. existenci obchvatu Turnova). Vybrané 
varianty a jejich kombinace bude nutné posuzovat jednotlivě i jako celek (simulace jednotlivých 
kroků při tvoření kompletního dopravního systému). Dalším důvodem pro aktualizaci dopravně-
inženýrských údajů je jejich téměř sedmi resp. osmileté stáří. Na základě dat je možné také 
zpracovat hlukovou studii a rozptylovou, která bude sloužit jako podklad pro další rozhodovací 
orgány (např. pro hygienickou stanici). 

8.1. SWOT  analýza 
Jednotlivé varianty jsou posouzeny z hlediska silných a slabých stránek. Možné příležitosti a 

hrozby nejsou uváděny. Zároveň není možné uvádět všechny silné a slabé stránky při kombi-
naci jednotlivých variant. 
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8.1.1. Jednosm ěrný okruh centrem 

Silné stránky: 
Vytvoření okružního systému bez stavebních úprav 
Nízké investiční náklady (pouze dopravní značení, drobné stavební objekty – obrubníky) 
Snížení dopravní zátěže v prostoru náměstí 
Zvýšení plynulosti dopravy 
Slabé stránky: 
Přivedení dopravy do dalších ulic 
Zhoršení hlukových a rozptylových podmínek v ostatních ulicích 
Možné prodloužení trasy (vyplývá ze samotného charakteru nevýhody okružního systému) 

8.1.2. Jednosm ěrný okruh centrem – zobousm ěrnění Markovy ulice a Mari-
ánského nám ěstí 

Silné stránky: 
Možnost okamžitého uzavření náměstí bez nutnosti odstranění zaparkovaných/odstavených 

vozidel z Mariánského náměstí a z ulice Markova 
Zachování autobusové zastávky na Mariánském náměstí 
Slabé stránky: 
Zvýšená hladina hluku a emisí v ulici Markova a na Mariánském náměstí 
Snížení počtu parkovacích a odstavných stání v této lokalitě 

8.1.3. Jednosm ěrný okruh centrem – Pod Stránkou 

Silné stránky: 
Rozšíření okružního systému 
Využití prostoru na břehu Stebénky 
Bez demoličních prací 
Odstranění ztraceného spádu 
Slabé stránky: 
Omezené šířkové parametry 
Vyšší finanční náklady na překonání Stebénky (most/zatrubnění) 
Omezení odstavných a parkovacích ploch v ulici Pod Stránkou 
Okružní systém není značen jako hlavní pozemní komunikace na křižovatce Pod Stránkou x 

Antonína Dvořáka (snížení plynulosti a atraktivity okružního systému) 

8.1.4. Propojení Sobotecká – Palackého varianta 1 

Silné stránky: 
Využití části trasy usazené v RP 
Využití již vybudované odbočky z okružní křižovatky 
Vytvoření vhodné infrastruktury v této oblasti – potenciální zvýšení zájmu developerů 
Demolice nižšího domu v horším stavebním stavu (oproti variantě zanesené v RP) 
Použití i pro stávající stav (bez nutnosti zavádět okružní systém) 
Slabé stránky: 
Demolice objektu v soukromém vlastnictví 
Bez vytvoření další části místních komunikací (Prodloužení SZ odlehčovací komunikace) ne-

řeší problematiku náměstí Českého ráje 
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8.1.5. Propojení Sobotecká – Palackého varianta 2 

Silné stránky: 
Využití části trasy usazené v RP 
Využití již vybudované odbočky z okružní křižovatky 
Vytvoření vhodné infrastruktury v této oblasti – potenciální zvýšený zájem developerů 
Bez demoličních prací 
Použití i pro stávající stav (bez nutnosti zavádět okružní systém) 
Slabé stránky: 
Z dopravního hlediska horší řešení, narušená kontinuita průjezdu. 
Bez vytvoření další části místních komunikací (Prodloužení SZ odlehčovací komunikace) ne-

řeší problematiku náměstí Českého ráje 

8.1.6. Prodloužení SZ odleh čovací komunikace varianta 1 

Silné stránky: 
Propojení oblasti autobusového nádraží se severní částí Turnova 
V případě neprůjezdnosti náměstí bude zachován průjezd ve směru západ-východ 
Odvedení části dopravy z náměstí 
Slabé stránky: 
Mostní objekt délky cca 335 m – vysoké investiční náklady 
Narušení krajinného rázu 
Umístění části komunikace v záplavové oblasti Q100 

8.1.7. Prodloužení SZ odleh čovací komunikace varianta 2 

Silné stránky: 
Propojení oblasti autobusového nádraží se severní částí Turnova 
V případě neprůjezdnosti náměstí bude zachován průjezd ve směru západ-východ 
Mostní objekt délky 95 m – výhoda v porovnání s variantou č.1 
Odvedení části dopravy z náměstí 
Slabé stránky: 
Umístění části komunikace v záplavové oblasti Q100 
Narušení cenné lokality z hlediska ŽP 
Narušení krajinného rázu 

8.1.8. Alej Legií - Dolánky 

Silné stránky: 
Vytvoření nového propojení dvou městských částí 
Zkvalitnění dopravní obsluhy Dolánek u Turnova 
Zatraktivnění turistické lokace Dolánky u Turnova (nové parkoviště, plochy pro chodce, lepší 

dostupnost) 
Nové propojení Turnova na silnici I/10 
Využití části stopy stávající účelové komunikace 
Slabé stránky: 
Narušení cenné lokality z hlediska ŽP 
Vytvoření liniové bariéry v rekreační oblasti, snížení její hodnoty 
Vyšší investiční i provozní náklady (dva mostní objekty) 
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8.1.9. Jihovýchodní varianta – Údolím Stebénky 

Silné stránky: 
Vytvoření atraktivního propojení západní a východní části města 
Vedeno mimo stávající zástavbu 
Slabé stránky: 
Nepříznivé podélné sklony 
Blízkost heliportu 
Nutná další stavební úprava zastávek v ulici 28.října 

8.1.10. Přemost ění obou Jizer varianta 1 

Silné stránky: 
Vytvoření alternativního propojení obou břehů Jizery 
Nejbližší možné napojení centra Turnova na okružní křižovatku I/10 v blízkosti průmyslové 

zóny 
Slabé stránky: 
Mostní objekt délky cca 415 m – vysoké investiční náklady 
Značný zásah do krajinného rázu 
Vedení v těsné blízkosti národní kulturní památky 
Demolice obytného objektu 

8.1.11. Přemost ění obou Jizer varianta 2 

Silné stránky: 
Vytvoření alternativního propojení obou břehů Jizery 
Slabé stránky: 
Mostní objekt délky cca 560 m – vysoké investiční náklady 
Značný zásah do krajinného rázu 

8.1.12. Napojení na I/35 

Silné stránky: 
Umožnění levého odbočení z ulice Výšinka 
Slabé stránky: 
Nenormová vzdálenost mezi připojovacím pruhem navržené rampy a nově budovaných OC 

Turnov 
Nepříznivý podélný profil – na limitu ČSN 
Malý počet vozidel využívající tuto rampu (malý atrakční obvod obsluhy) 
 
 
 



 
Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov 
ÚS, 03/2013  A. Průvodní zpráva 
Zak.č. 1-9952-0001-13           

 16 
 

9. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
Okružní systém může být řešením pro přetížené náměstí Českého ráje. Je však třeba připo-

menout, že doprava musí být převedena do jiných ulic a v některých ulicích dojde ke zhoršení 
podmínek. Stávající infrastruktura města Turnov umožňuje vznik okružního systému v rámci 
drobných stavebních úprav s využitím dopravních opatření (např. zjednosměrnění ulic).  

V případě vytvoření okružního systému je jednoznačně výhodnější vést dopravu na náměstí 
Českého kraje ve směru východ-západ. Komunikace zde klesá a vozidla při jízdě z kopce (na 
vyšší rychlostní stupeň) budou produkovat menší hlukovou a emisní zátěž. Opačná orientace 
okruhu zpracovatel studie nedoporučuje. Rozšíření okružního systému o ulici Pod Stránkou je 
možné provést pouze při zajištění parkovacích a odstavných ploch pro rezidenty z této ulice. 

Tak jak se bude město rozrůstat a s tím bude přibývat i intenzita automobilové dopravy je 
možné dopravní systém rozšířit o další varianty, které jsou volně kombinovatelné s okružním 
systémem. Z hlediska rozvoje lze doporučit realizaci propojení Sobotecká – Palackého, které by 
umožnilo zhodnotit značný potenciál této oblasti. 

 Možné zatraktivnění turistické lokality Dolánky by přineslo její přímé napojení na město. Tu-
to variantu je však třeba pověřit i z pohledu dopadu na životní prostředí, neboť výstavba komu-
nikace a zavedení automobilové dopravy do této oblasti sebou přinese i svá negativa. 

Naopak zpracovatelé nedoporučují výstavby dlouhých mostů přes Jezery, kdy by tato pře-
mostění silně narušila krajinný ráz a jejich dopravní efekt není jistý.  

Dále je doporučeno nechat zpracovat na vybrané varianty (a jejich vhodné kombinace) do-
pravní modely, které budou určovat zátěž na jednotlivých místních komunikacích a následně po 
prověření využitelnosti (efektivnosti) těchto variant je zapracovat do dokumentů řešící další roz-
voj města. 
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