
III. zasedání dopravní komise rady statutárního města České Budějovice 
9. února 2011 

 

Přítomni:  Jiří Peltan, David Lataj, Stanislav Rataj, Milan Brabec, Michal Türk, Jan 

Leština, Bedřich Volf, Ivan Tekel, Pavel Pech, František Stráský  

Omluven: Karel Bouda 

Hosté:   Daniel Šesták (Mott MacDonald), Jiří Kostroun (DPmČB), náměstkyně 

primátora Ivana Popelová 

 

 

Program: 

 

1) Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 – 2020, část 

krátkodobá opatření pro rok 2011 

2) Různé 

 

 

 

ad 1) Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 – 2020, část 

krátkodobá opatření pro rok 2011 

Většina členů komise se účastnila prezentace krátkodobých opatření Generelu již 1. února 

2011.  Proto v diskusi ke Generelu kladli členové komise už jen doplňující dotazy, podstatu 

systému (vytvoření páteřních linek, taktové jízdní řády, odstranění souběhů, přesměrování 

některých linek) samotnou podstatu změn nezpochybňovali.  Odpovídal Daniel Šesták ze 

společnosti Mott MacDonald (zpracovatel Generelu) a Jiří Kostroun z dopravního podniku. 

Jan Leština a David Lataj otevřeli jako první téma minibusy, které by se podle Generelu 

měly výhledově – nikoli v roce 2011 – zavést na lince 12 (jež podle Generelu má vést mezi 

Havlíčkovou a Husovou kolonií). Jan Leština se tázal na kapacitu minibusů, zda je v nich 

místo na kočárky, David Lataj vyjádřil pochyby o kapacitě minibusů obecně, výhoda běžných 

autobusů je podle něj navíc v tom, že se dají v případě potřeby použít na jakékoliv lince. 

Daniel Šesták: Kapacita minibusů je dostatečná, budou bezbariérové pro invalidy i matky 

s kočárky. Upozornil však, že se zavedením minibusů však krátkodobá opatření nepočítají, je 

to otázka vzdálenější budoucnosti, přičemž se počítá s jejich nasazením na více linkách, linka 

12 by byla víceméně zkušební. Výhledově by minibusy obsluhovaly více oblastí podobného 

rezidenčního typu (např. i rozvíjející se zástavbu v Adamově či Hůrách), takže by jejich 

nasazení nebylo omezeno jen na jednu linku, ale mohly by se použít na více linkách jako 

ostatní autobusy. 

Stanislav Rataj se tázal na stavbu trolejbusového vedení v ulicích M. Horákové a E. 

Rošického (zatrolejování linky č. 1) a vyjádřil pochyby o její efektivnosti, když navíc podle 

Generelu by bylo užitečnější zavedení trolejí na Dlouhé louce. Daniel Šesták: Ano, trať na 

Dlouhé louce by paradoxně přivedla více trolejbusové dopravy na Levý břeh než trať 

postavená přímo v řešeném území IPRM Levý břeh Vltavy (z něhož je stavba trolejí 

financována). Trať na Rošického ovšem byla vyjmuta z hodnocení v rámci Generelu, neboť 

už je rozhodnuto o její výstavbě. 

David Lataj: v generelu je kladen důraz na trolejbusovou dopravu, náklady na kilometr 

provozu jsou přitom u trolejbusů vyšší než u autobusů (uvedl čísla 70 Kč/km vs. 52 Kč/km). 

Navíc v roce 2020 mají podle Generelu 80% procent výkonů zajišťovat trolejbusy, počítal 

někdo s tím, že v případě nějaké katastrofy (povodně, teroristický útok) mohou být trolejbusy 

oproti autobusům nepoužitelné? Na to odpověděl Daniel Šesták, že nelze dohromady sčítat 

fixní a provozní náklady. Fixní náklady u trolejbusu jsou sice vysoké, ale samotná 



spotřebovaná energie je dvoutřetinová vůči autobusu. Čím více bude v provozu trolejbusů, 

tím více se náklady na vůz sníží. Jedna trolejbusová linka navíc převeze 4x více lidí než 

autobusová; trolejbus je tudíž levnější na jednoho přepraveného cestujícího a jeden kilometr 

než autobus. Do roku 2020 se vozový park příliš nepromění, dnes má dopravní podnik 37 

trolejbusů a 59 autobusů, v roce 2020 by to podle plánu mělo být 50 trolejbusů, 50 autobusů, 

což není v případě zmiňované katastrofy takový rozdíl.  

Jiří Peltan se tázal na interval páteřní trolejbusové linky 9: v Generelu je interval 7,5 

min., nebylo by lepší to snížit na 10 min., aby to odpovídalo taktům ostatních linek? Dále se 

tázal, zda má dopravní podnik dostatečné kapacity vozů a řidičů, aby dokázal ve špičce 

pokrýt zvýšené výkony podle generelu. Šesták: nemohli jsme při zpracování krátkodobých 

opatření překročit současné kapacity DP, čili jsme spíše zefektivnili, než zvýšili výkony. 

V dnešním provozu máme ve špičce denně 37 trolejbusů a 59 autobusů, celkem 96. V návrhu 

krátkodobých opatření má ve špičce jezdit 39 trolejbusů a 54 autobusů, celkem 93 vozů – tedy 

méně, ale nasazených efektivněji, aby převezly více lidí. Sedmapůlminutový interval na lince 

9 je náhradou za zrušení linky 19, mezi níž a devítku je dnes spojení z Vltavy na nádraží 

roztříštěné. Takt opravdu není dokonalý, ale platí jen v době špiček, poté bude klesat na 10 

min., což zapadá do ostatních. 

Další diskuse se týkala samotného uvedení krátkodobých opatření do provozu, 

Generel počítá s termínem 1. 5. 2011, aby se stihly připravit nové jízdní řády a dostatečná 

informační kampaň pro cestující. David Lataj je přesvědčen, že termín je příliš časný, podle 

něj by změny měly přijít nejdříve na podzim nebo až s novým jízdním řádem v prosinci 2011, 

z diskuse však vyplynulo, že pro termín 1. 5. 2011 je většina komise, což potvrdilo i hlasování 

(viz usnesení).  

Členové komise též došli většinovému názoru, že rada města by navržená krátkodobá 

opatření měla schválit co nejdříve a ne až po veřejné diskusi, která by mohla jejich zavedení 

oddálit. Komise je ve své většině totiž přesvědčena, že většina připomínek veřejnosti se 

nebude týkat podstaty systému, ale pouze dílčích problémů konkrétních jednotlivců. 

Pokud by se totiž měla opatření uvést v život později, mohlo by to způsobit spíše zmatek 

mezi cestujícími než užitek – v létě dochází ke změně jízdních řádů na letní, při spuštění od 

září bude informační kampaň málo účinná, protože poběží v době prázdnin. A později na 

podzim už změny ztrácejí smysl vzhledem k blížící se pravidelné úpravě jízdních řádů 

v prosinci.  

 

 

ad 2) Různé 

Předseda Peltan informoval členy komise o pozvánce na 12. výrobní výbor 4. etapy 

přeložky silnic II/156 a II/157, který se koná 10. 2. 2011 od 9:00 h, jednání se jako zástupce 

komise zúčastní on.  

Stanislav Rataj navrhnul, aby byly dopravní komisi k dispozici informace o všech 

záměrech a projektech dopravních staveb, včetně smluv na tyto projekty i stavby, aby o 

nich komise měla přehled a mohla se k nim vyjadřovat. Jiří Peltan a Ivan Tekel v reakci na to 

zdůraznili, že komise není kontrolní, ale pouze poradní orgán, smlouvy komisi nepřísluší 

projednávat. 

Nicméně po následné diskusi na toto téma komise požádala sekretáře komise Ing. Šrama, 

aby ve spolupráci s náměstkyní Ivanou Popelovou, náměstkem Kamilem Caltou a vedoucími 

příslušných odborů magistrátu projednal možnost připravit přehled dopravních projektů, jimiž 

by se komise mohla zabývat.  

 

 

 



 

 

USNESENÍ 

 

Dopravní komise po projednání Generelu městské dopravy v Českých Budějovicích pro 

období 2010 – 2020, část Krátkodobá opatření: 

  

1) souhlasí s krátkodobými opatřeními pro rok 2011 a podporuje jejich zavedení v co 

nejkratším časovém horizontu 

hlasování: 10-9/0/1 

 

2) doporučuje radě města, aby tato opatření schválila co nejdříve tak, aby mohla vstoupit 

v platnost 1. 5. 2011; dále doporučuje radě, aby město a dopravní podnik tyto změny 

v MHD představili veřejnosti 

hlasování: 10-9/0/1 

 

3) doporučuje, aby veřejná diskuse následovala až po rozhodnutí rady a dopravního 

úřadu o zavedení těchto změn, protože případné výsledky této diskuse i zkušenosti 

s uvedením změn do provozu od 1. 5. 2011 mohou být uplatněny ve změnách 

jízdního řádu v průběhu podzimu 2011 

hlasování: 10-10/0/0 

 

 

Komise v organizačních záležitostech: 

1) pověřila zpracováním zápisu Milan Brabce 

hlasování: 10-10/0/0 

2) schválila program svého příštího zasedání 9. 3. 2011 – bude projednávat Integrovaný 

plán organizace dopravy 

hlasování: 10-10/0/0 

3) schválila zápis ze zasedání, konaného 2. 2. 2011 

hlasování: 10-9/0/1 

 

 

Legenda hlasování: přítomno-pro/proti/zdržel se 

 

 

Zapsal: Milan Brabec 

 

Ověřil a doplnil: Jiří Peltan 

 

 

 

Ing. Rataj informoval přítomné členy komise po ukončení jednání dopravní komise o svém 

jednání na Ministerstvu dopravy ČR ve věci návrhu městského okruhu "ve stávající stopě" 

dálnice D3 a alternativního vedení části dálnice D3 po Lišovském prahu.  


