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1. Úvod
Předmětem této analýzy je popis aktuálního stavu a řešení dopravy na území města Luže.
Cílem je provést analýzu současného stavu fungování dopravy na veřejných komunikacích v
rámci katastru města Luže a identifikovat její slabá místa. Analýza zahrnuje i podněty od
občanů.

2. Analýza současného stavu
2.1. Železniční doprava
Město Luže jako takové neleží v oblasti žádného většího železničního uzlu. Nejbližší vlaková
stanice je ve Skutči a v Chrasti u Chrudimi (obě města vzdálená od Luže cca 9 km) na
významné železniční trati Pardubice-Havlíčkův Brod, další pak v obci Uhersko (cca 15 km)
na trati Pardubice-Česká Třebová nebo ve Vysokém Mýtě (cca 16 km) na trati ChoceňLitomyšl. Problematická je návaznost této dopravy na autobusové spoje, které jsou s ní
značně nekoordinované. V současné době je tento druh dopravy využíván občany stále méně,
jelikož jednak dochází k masivní podpoře a rozvoji dopravy automobilové, a jednak jsou
nejbližší železniční stanice pro občany příliš vzdáleny. Železniční doprava se postupně stává
spíše dopravou podpůrnou a doplňkovou, využívána je zejména jako zpestření turistické
aktivity.
2.2. Autobusová doprava
Hromadnou dopravu osob zajišťuje 10 linek autobusů ARRIVA Transport a.s. a ICOM
Transport a.s. Autobusové nádraží v Luži se nachází v Komenského ulici a je pouze
průjezdné, protože místní šířkové poměry neumožňují otáčení autobusů. Obratiště a odstavná
plocha je situována na jiném místě u řeky Novohradky. Tato plocha je v návrhu územního
plánu určena k ploše veřejné zeleně s rekreační funkcí. Problémem je především návaznost
hromadné dopravy na pracovní dobu zaměstnanců dojíždějících do jiných obcí a návaznost
regionálních spojů na dálkové. Hůře dostupná jsou regionální centra, kam musí občané
dojíždět za specializovanými lékaři a do dalších institucí. Situaci zhoršuje stále výraznější
omezování autobusových ze strany dopravních společností.1
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2.3. Individuální automobilová doprava
Územím neprochází trasa žádné dálnice. Doprava do města Luže je realizována páteřními
komunikacemi II. třídy – silnice II/305 a II/356, přičemž podíl tranzitní dopravy je na těchto
silnicích malý.
Silnice II/305 přichází do Luže ze směru od Skutče. V Luži peážuje se silnicí II/356
a následně prochází obcí Voletice směrem k silnici I/17. Silnice II/356 prochází ve směru
od Chrasti obcí Dobrkov, dále společně se silnicí II/305 centrem města Luže a pokračuje
směrem k napojení na silnici II/358. Ostatní místní části jsou napojeny na silnice III. třídy
následně: Bělá je napojena silnicí III/35828 na silnici II/356 a silnicí III/30534 na silnici
II/305. Brdo a Doly jsou napojeny silnicí III/30532 na silnice II. tř. v Luži a silnicí III/3565
na silnici II/356. Domanice jsou napojeny silnicí III/30531 na silnici II/305 ve Voleticích a
silnicí III/30529 na silnici II/305 i II/356. Košumberk je napojen místní komunikací na
silnici II/356 a na síť ostatních místních komunikací. Rabouň je napojena účelovou
komunikací na síť silnicí III. tř. v Dolech. Radim je napojena silnicí III/3561 na silnici II/356.
Srbce jsou napojeny silnicí III/30529 na silnici II/356 i II/305. Zdislav je napojena silnicí
III/30532 na silnice II. tř. v Luži.2
Komunikace mimo město Luže jsou z větší části bez obrub, s odvodněním do silničních
příkopů mimo obec a do zatravněných ploch nebo místní dešťové kanalizace v obci. Místní
komunikace jsou funkční skupiny C – obslužné a D1 – se smíšeným provozem. V obcích
mimo město Luže jsou většinou jednopruhové, s vyhýbáním do sjezdů a nezpevněných ploch.
Sběrnou funkci plní v obcích průtahy silnic II. tříd.
V Luži se nachází jedna čerpací stanice, v místní části Košumberk u silnice II/356.
Součástí návrhu územního plánu je přeložka obou hlavních tras mimo centrum města i řešení
dílčích dopravních závad. Dále je řešeno alternativní zajištění přístupnosti areálu Hamzovy
léčebny mimo historické centrum města ze severovýchodního směru od ulice Žižkova. Příjezd
do léčebny je jedním z nejvíce frekventovaných míst v Luži, které však nedisponuje
příjezdovou cestou vhodnou pro zajištění veřejné dopravy. Stávající přístup ze severu je
v kolizi s klidovým charakterem historického centra. Vzhledem k celkovému historickému
charakteru města Luže s významným turistickým potenciálem a vlivu léčebny na využití
centra lze považovat za nevhodný také stávající průjezd silnic 2. třídy II/305 a II/356.
Nevhodné jsou také dlouhé, rovné úseky prakticky na všech výjezdech i vjezdech do města,
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při vjíždění osobních automobilů do intravilánu dochází často k překračování rychlosti.
Vhodné řešení tohoto problému představují vjezdové brány či stacionární radary.
2.4. Parkování
V Luži v současnosti není dostatečný počet parkovacích míst pro objekty občanské
vybavenosti a odstavných míst pro rezidenční parkování. Nevhodné využití tzv. Andělské
cesty k převážně kolmému stání vozidel je řešeno v rámci zlepšení přístupnosti areálu
Hamzovy léčebny na pozemku léčebny, který přiléhá k silnici. Parkování pro sportovní
plochy v centru města je navrženo mimo obytné plochy města s návrhem nové příjezdové
komunikace od jihovýchodu. V přidružených obcích je parkování realizováno převážně na
soukromých pozemcích, případně podél místních komunikací. S budováním dalších
parkovacích ploch se počítá v souvislosti s řešením stávajícího nevyhovujícího stavu a
s případnou novou výstavbou objektů občanské vybavenosti. Nevyřešené je zajištění
parkovišť pro projekt rozvoje turistiky v obci, zvláště ve vztahu k hradu Košumberk.
Budoucnost dopravní obslužnosti areálu Hamzovy léčebny se neobejde bez většího
parkovacího prostoru.3 V současné době, v rámci architektonické soutěže, je plánováno
parkoviště pod Chlumkem.
2.5. Cyklistická a pěší doprava
Chodníky pro pěší jsou vybudovány většinou podél všech silnic a místních komunikací ve
městě Luže, a to většinou jako oboustranné. V místních částech jsou chodníky jednostranné
podél průtahů silnic II. tř., na místních komunikacích chodníky nejsou.
V návrhu územního plánu je řešeno zajištění přístupu sportovně rekreační plochy od ulice
Žižkova v místě křížení s ulicí Za pilou mimo obytné plochy.
Cyklistická doprava je převážně používána ke každodenní dopravě do práce či do školy. Pro
zvýšení zájmu o každodenní cyklistickou dopravu ve městě a mezi městem a místními částmi
je třeba vyřešit průjezdnost některých oblastí a vyřešit styk cyklistické a automobilové
dopravy tak, aby cyklistická doprava byla bezpečná i pro školní děti. Malé převýšení a krátké
vzdálenosti mezi městem a místními částmi jsou pro tuto dopravu velmi výhodné. Je také
vhodné propojit cyklistické trasy pro turistiku a každodenní cesty.
Řešeným územím prochází cyklotrasy nadregionálního významu:
číslo 4181 Jeníkovice – Nové Hrady,
číslo 4195 Horní Jelení – Luže,
číslo 4119 Lovětín – Pardubice číslo 18 Hlinsko-České Petrovice.
3
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Tyto cyklotrasy jsou v řešeném území vedeny po silniční síti a místních komunikacích a
propojují hlavní místní turistické cíle. Umístění dalšího pěšího a cyklistického propojení je
nutné řešit vyhledávací studií a poté zapracovat do územního plánu.
V neurbanizovaném území jsou jako přípustné stavby pěších, účelových a cyklistických
komunikací. Jejich umístění v krajině je vhodné k vytvoření systému turisticky atraktivních
okruhů s východiskem v centru města Luže. Konkretizace tras je podmíněna vyhledávací
studií.4 Na tomto místě se nabízí i varianta vybudování cyklostezky Luže-Skuteč, která by
byla vedena mimo silniční síť a přinesla by propojení s nejbližším větším městem. Ovšem
nejdříve by muselo dojít, jak již bylo řečeno, k vypořádání území dotčeného plánovanou
trasou stezky v rámci územního plánu tak, aby nenastaly komplikace s jejím schvalováním
(např. dopad cyklostezky na regionální biokoridor, vyšší třída ochrany zemědělské půdy
v místech vedení stezky apod.), také by bylo nutné vypořádat majetkoprávní vztahy na
pozemcích, které by stezkou byly dotčeny.
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3. Identifikace dalších problémových míst
V této kapitole jsou blíže popsána nejvíce problematická místa, která jsou ve městě všeobecně
známa, byla zjištěna při místních šetřeních, nebo na ně upozornili sami občané.
3.1. křižovatka a nevyhovující „chodník“ – náměstí/ulice Dolská
Toto místo je jedním z nejproblematičtějších v Luži z hlediska automobilové dopravy. Kříží
se zde hlavní silnice se dvěma vedlejšími, plynulost navíc komplikuje přechod pro chodce a
hustota provozu. Řidičům dělá obrovské problémy orientovat se v tom, jaká zde platí přednost
v jízdě. Dalším problémem je velmi úzký průjezd do ulice Dolská, navíc se zde pohybují
cyklisti a pěší. Není zde žádný chodník, pouze silniční obruby, po kterých místní občané
chodí. Chodec musí při chůzi po něm sestoupit do vozovky. K řešení situace by napomohlo
např. dopravní zrcadlo umístěné na budově č. p. 10.
Obrázek 1: křižovatka náměstí/Dolská ulice

3.2. Nevhodné umístění přechodu na náměstí
Přechod je umístěn moc blízko výjezdu ze zatáčky, neposkytuje řidiči dostatečnou reakční
dobu k zabrzdění automobilu.

Obrázek 2: přechod na náměstí
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3.3. Nevyhovující chodník náměstí/sv. Bartoloměj
Obdobná situace jako předcházející, chodník od restaurace
Vídeň je velmi úzký, není zakončen žádným přechodem ani
místem pro přechod – chodník končí u restaurace Big Papa
Grillbar. Pokud se chce chodec dostat ke kostelu, musí
vstoupit do komunikace z nesnížené obruby.
Obrázek 3: chodník směrem od restaurace Vídeň
Obrázek 4: zakončení chodníku od náměstí

3.4. Neexistence přechodu/místa pro přechod u č. p. 165
Pokud se občan rozhodne dostat k nákupnímu středisku z místní komunikace, která propojuje
toto místo s náměstím (využíváno je zejména cyklisty a chodci), nemá zde žádné místo pro
přechod – neexistuje zde žádný snížený obrubník, což je, zvláště pro seniory, problematické.
Možnost přejití je až o několik desítek metrů dál.

Obrázek 5: pohled směrem k nákupnímu středisku
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3.4. Neexistence přechodu u Pošty
Další problematický bod. Pošta i kostel sv. Bartoloměje jsou de facto umístěny na ostrově a je
k nim velmi komplikovaný přístup z jakékoli strany. Navíc se jedná o velmi frekventované
místo.
Obrázek 6: problematické místo u České pošty

3.5. Neexistence přechodu u volnočasového centra
Jedná se o velmi frekventované místo, ústí sem místní komunikace z náměstí, velmi často
slouží chodcům k přechodu za účelem přístupu na chodník vedoucí ke škole a nákupnímu
středisku, nebo naopak do parku pod Chlumkem.
Obrázek 7: situace u volnočasového centra
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3.6. Neexistence přechodu sídliště Lipka/hřbitov
Je zde pouze místo pro přechod, samotný přechod nebyl odborem dopravy povolen z důvodu
nevyhovujících podmínek. Jedná se o frekventované místo, využívané k přecházení
návštěvníky hřbitova na sídliště Lipka a na Košumberk.
Obrázek 8: pohled z centra Luže směrem na Bílý Kůň

3.7. Neexistence chodníku z Luže do Voletic
Pokud se chodec rozhodne jít pěšky z města do místní části Voletice, musí se prakticky celou
trasu pohybovat po krajnici silnice. Navíc je v těchto místech nejvyšší povolená rychlost 90
km/h, pro chodce se tak zvyšuje riziko nebezpečí. Vybudování chodníku do Voletic je
momentálně jednou z priorit, které město Luže z hlediska dopravní situace řeší.
Obrázek 9: výjezd z Luže na Voletice
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3.8. Neexistence chodníku Luže/Radim
Podobná situace, jako v případě Voletic. Chybí pěší propojení města s místní částí Radim.
Tato situace se momentálně také řeší, je zpracovávána projektová dokumentace na
vybudování chodníku, který by vedl mimo silnici.
Obrázek 10: výjezd z Luže na Radim

3.9. Špatný stav komunikace procházející Radimí
Dlouhodobě špatný stav komunikace zhoršený budováním stavby splaškové kanalizace.
V současné chvíli dochází k celkové rekonstrukci opěrných zdí po celé Radimi, v další fázi
bude položen nový povrch vozovky, instalovány nové autobusové čekárny a vybudován
chodník pro pěší.
Obrázek 11: průtah Radimí
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3.10.

Autobusové zastávky bez nástupní hrany

Jedná se zejména o zastávky v místních částech, kdy je nástupní plocha ve stejné úrovni jako
silnice, často je nástupní plocha nedostatečně zpevněna.

Obrázek 13: autobusová zastávka v Radimi

Obrázek 12: autobusová zastávka v Brdu

Obrázek 14: autobusová zastávka v Dolích

3.11.

Místní komunikace Košumberk/hřbitov

Nevhodně řešeno – nejvyšší povolená rychlost v těchto místech je 90 km/h.

Obrázek 15: výjezd směrem od Košumberka
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3.12.

Křižovatka Luže/Radim/Dobrkov

Nedostatečné dopravní značení, špatná orientace.

Obrázek 16: křižovatka Luže/Radim/Dobrkov, pohled od Luže

3.13.

Ulice Na Výsluní

Celkové nevhodné řešení ulice z hlediska dopravní obslužnosti a bezpečnosti. Parkování
automobilů v komunikaci, obousměrný, nijak nekorigovaný provoz. V současné době probíhá
příprava projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci ulice.

Obrázek 17: pohled od Hamzovy léčebny
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4. Závěr
V rámci této analýzy byl stručně popsán aktuální stav dopravy ve městě Luže a místních
částech a identifikováno několik míst, která jsou z hlediska dopravy problematická. Tento
výčet není konečný, našla by se patrně další, z hlediska dopravy nevhodně řešená místa, např.
nevhodně zvolené dopravní značení. Pomoc s vyhledáváním těchto problematických míst a
jejich následným řešením by, mimo jiné, měl i nový pasport místních komunikací, který je
v současné době zpracováván. Zhotovením pasportu dostane město kompletní přehled o
místních a účelových komunikacích a také o veškerém dopravním značení. Bude tak moci
lépe tyto komunikace udržovat a řešit případně problémy s jejich užíváním spojené.
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