
IV. zasedání dopravní komise rady statutárního města České Budějovice 

9. března 2011 
 
Přítomni:  Jiří Peltan, David Lataj, Stanislav Rataj, Milan Brabec, Karel Bouda, Michal 

Türk, Jan Leština, Bedřich Volf, Ivan Tekel,   
Omluven: František Stráský    Nepřítomen: Pavel Pech 
Hosté:   Daniel Šesták (Mott MacDonald), Radek Filip (DPmČB), náměstkyně 

primátora Ivana Popelová, David Sláma (zastupitel SmČB, předseda dozorčí 
rady DPmČB), Veronika Přibylová (představenstvo DPmČB) 
 

Program: 
 

1) Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 – 2020, část střed-
nědobá a dlouhodobá opatření  

2) Různé 
 

ad 1) Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 – 2020, část 
střednědobá a dlouhodobá opatření  
Většina členů komise se účastnila prezentace pro zastupitelstvo a radu SmČB ke 

Generelu MHD již 1. února 2011, který se týkal převážně krátkodobých opatření. Rovněž III. 
jednání  dopravní komise 9. 2. 2011 se týkalo jen krátkodobých opatření. 

Daniel Šesták ze společnosti Mott MacDonald (zpracovatel Generelu) proto představil již 
jen střednědobá i dlouhodobá opatření. Zdůraznil cíle MHD jako veřejné dopravy do r. 2020 a 
jejich řešení. Podrobně se pak zaměřil především na 10 událostí ovlivňujících možnou podobu 
sítě MHD do r. 2020., s nimiž lze s větší či menší pravděpodobností uvažovat. Některé 
události jsou však podmíněné realizací určitých investičních akcí v síti místních komunikací, 
rozvojem nezastavěných území či očekávaným vznikem nových míst přepravní poptávky.  

 
Z diskuse a reakcí na ni: 
 

trolej. trať Rošického – byla vyjmuta z hodnocení v rámci Generelu, neboť o realizaci 
bylo rozhodnuto před zahájením prací na generelu MHD. Musí být zajištěn provoz, aby se 
udržela dotace, činící až 92,5%. Investice předběhla rozvoj území, Její smyslplnost se musí 
dobře vysvětlit občanům.  

 

minibusy - díky nízké hmotnosti mohou do centra – navrženy 2 linky č. 21 a 22. Městská 
doprava v lehčí podobě v pěší zóně je v zahraničí celkem běžná. Kromě toho umožní„vymést“ 
kouty města, které se nevyplatí zajišťovat plnohodnotnými autobusy, napojení parkoviště P+R 
na střeše budoucího obchodního centra na Dlouhé louce, umožnilo by vyhovět i očekávané 
poptávce z Hůr, Adamova atd.  

 

most přes Vltavu Boreckého - U Trojice – málo pravděpodobné, bylo by to zajímavé a 
rychlé napojení Pražského sídliště a Čtyřech Dvorů, ale není to investice, na niž by MHD 
výslovně čekala. Další most přes Vltavu je třeba už jen pro případ opravy či dokonce havárie 
některého ze stávajících mostů. Umožnil by napřímení páteřní linky 5 přes tento most.  

 

pův. navrhovaná trolejbusová trať Viadukt - U Pily- podle nové analýzy má projekt 
nevýhodný poměr investice a využití. Je nevhodné přetnout přepravní vztah v místě, kde 
nejsou významné dopravní cíle a ubývá přepravní poptávka (Vráto).  

 

zrychlení dopravy, zkrácení cestovních časů - úpravy jízdních řádů ze strany DPmČB, ale 
pro další zrychlení MHD musí udělat dopravní opatření především město dle návrhů v IPOD– 
preference MHD (nejúčinnější preference je lokální, vozidlo vs. křižovatka), dopravní 



ústředna, detekce vozidel (DSRC), telematika obecně (např. řízení křižovatek s přihlédnutím 
k MHD, např. pozdržení zelené na křižovatce, aby vozidlo MHD nemuselo zastavovat), 
soubor dopravních opatření u nádraží na zvýhodnění MHD – v IPOD, varianta C (ale lze ji 
realizovat, až bude fungovat preference) 

 

koridor MHD - spíše téma k zamyšlení nad budoucností partnerství mezi DP a městem 
(koridor = soubor opatření pro nadstandardní služby v rámci jedné páteřní linky) – koridor 
linky 3 by mohl být pilotní. Místo aby město rozvolnilo investice do opatření MHD na vícero 
trasách, tak by je cíleně soustředilo na jednu trasu a tím by se dalo uživatelům ukázat, co 
všechno je možné v rámci MHD dokázat. Linka 3 má čas 13 km/h, ale dalo by se to řadou 
drobných opatření/vybudováním koridoru zvýšit až na 18 km/h. Kromě jízdní doby další 
opatření na zpříjemnění a zatraktivnění linky pro cestující. 

 

rychlobusy - dvě zásadní nevýhody: 1) peníze navíc za novou linku, 2) rychlobus 
paradoxně začne oslabovat páteřní linky, které díky vysoké přepravě cestujících mohou mít 
krátké intervaly. Myšlenka rychlobusu má smysl jen na rychlé trati a to je ve městě oříšek. U 
u linky 3 např. největší zdržení není kvůli počtu zastávek, ale kvůli zdržením na křižovatkách. 
Největší přepravní zátěž je mezi zastávkami J. Bendy a Poliklinika Sever, na kterou se stejně 
jinak než tzv. koridorem rychleji „neprobojujeme“, Zastávka nádraží je z pohledu poptávky 
přeceňovaná, více než cílem je přestupním uzlem. Pro zavedení rychlobusu by bylo nutno 
vyhodnotit a kvalifikovaně rozhodnout, které zastávky na trase vypustit, např. u linky č. 3 je 
poptávka s výjimkou VŠ kolejí poměrně vyrovnaná. Zástupci DP i zpracovatele vidí větší 
smysl v koridoru linky č. 3. 

 

trolejbusy - největší přínos by mělo zavedení  trolejbusů na Dlouhé louce, po zpřesnění 
(přehodnocení) výpočtu 17% nárůstu výkonu při rozšíření sítě jen o 1,7 km. 

  

stabilita návrhu páteřních linek - velkým zásahem do linky 1 je převedení části na 
trolejbus, a z toho plynoucí nucené rozdělení. Z 10 událostí pak už jen napřímení linky 5 
ulicemi U Trojice, Boreckého přes most nad Vltavou. Zbytek páteřních linek zachován, 
poptávka stabilizována.  

 
ad2. Různé 
 

Zápis z minulého jednání, bez připomínek. 
 
Předseda předal pozvánku na 13. výrobní výbor 4. etapy Přeložky silnic II/156 a II/157 

(tzv. zanádražní komunikace), který se koná 14. března od 15:30 hodin na Krajském úřadě. Za 
dopravní komisi se zúčastní Ivan Tekel.  

 
St. Rataj informoval o jednání 12. výrobního výboru  4. etapy Přeložky silnic II/156 a 

II/157 (tzv. zanádražní komunikace), kterého se účastnil. Jednalo se hlavně o postupu výkupu 
pozemků, nic zásadního z hlediska dopravního. Uplatnil připomínky k řazení do pruhů, k 
četnosti a vzdálenosti kruhových objezdů. Po následné několikanásobné e-mailové 
„přestřelce“, kterou nám p. Rataj zaslal na vědomí, se s řešiteli domluvili, že tyto ryze 
technické věci budou řešeny na jiné úrovni, než na výrobních výborech, které jsou určeny ke 
koordinaci realizace již schváleného projektu.  

nám. Popelová: doplnila, že do výzvy ROPu, která by byla uzavírána na podzim, se 
uvažovalo původně jen s dílčí části. Nakonec se tam ta komunikace zařadí celá, protože 
majetkově je to takřka vyřešeno – Jč.kraj se připravuje na realizaci celé té trasy. 

 



 B. Volf informoval o jednání výrobního výboru 3. etapy Přeložky silnic II/156 a II/157 
(tzv. zanádražní komunikace - podjezd pod nádražím.  
 nám. Popelová: doplnila, že Nejvyšší správní soud zrušil územní rozhodnutí, protože 
projednání změny územního pánu neproběhlo v souladu se zákonem. Projektanti nyní  
předložili několik variant řešení. Při změně stávajícího územního plánu se bude pokračovat 
v původní variantě. 
 
 J. Peltan informoval o Zápisu z 3. schůze rady města 16.2.2011 - bodu jednání a 
usnesení č. 255/2011 významném pro dopravní komisi: 
- RM vzala na vědomí připomínky dopravní komise k "Superstrategii ..." Ministerstva 
dopravy a uložila je zohlednit ve stanovisku SM ČB 
 
 J. Peltan informoval o Zápisu ze 4. schůze rady města 2.3.2011 - bodech jednání a 
usnesení významných pro dopravní komisi: 
- č. 290/2011 - RM schválila návrh na úpravu tarifu jízdného v MHD k 1.4.2011. 
 nám. Popelová - upřesnila, že se jedná ukončení platnosti datové jízdenky (DZone), 
která vyžadovala pořízení speciální aplikace do mobilního telefonu, a asi i proto byla málo 
využívaná.  SMS jízdenka zůstává zachována a její cena se snižuje z 20 na 18 Kč. 
- č. 291/2011 - RM schválila společný nákup elektrické energie pro město ČB i DPmČB, což 
velmi pravděpodobně umožní dosažení nižší ceny 

   nám. Popelová - nebylo schváleno předložení žádosti o finanční příspěvek z 
rozpočtu SFDI na akci cyklistická stezka Borek-Nemanice. Rozpracována změna financování: 
nestihla se žádost do ROPu, letos město předpokládalo podat žádost na SFDI, ale nárůst 
celkových nákladů, který při nižší podpoře ze SFDI by pro město znamenalo podíl místo 280 
tis. asi 3 mil. Letos to realizovat nebudeme, necháme projekt vyhodnotit z bezpečnostního 
hlediska (podle policie tam mají vést svodidla, ale cyklostezka bude od silnice oddělena) a 
investiční odbor udělá oponentní posudek – obojí směřuje ke zlevnění; město dále bude jednat 
s obcemi, zda nezvýší své podíl, nevýznamné navýšení přislíbila jen obec Borek. 

 
USNESENÍ 
 

Dopravní komise: 
 

1) bere na vědomí střednědobá a dlouhodobá opatření Generelu MHD 
2) doporučuje radě města, aby v návaznosti na krátkodobá opatření pro rok 2011 

pokračovala v přípravě střednědobých a dlouhodobých opatření 
3) děkuje společnosti Mott MacDonald i DPmČB za perfektní prezentaci  

Usnesení přijato: 8-7/0/1 
 

4) schvaluje zápis z minulého jednání 
Usnesení přijato: 8-8/0/0 
 

Legenda hlasování: přítomno-pro/proti/zdržel se. Ještě před hlasováním se omluvil a 
musel odejít Karel Bouda. 
 

Příští jednání komise se uskuteční 13. dubna od 17.00 hodin, nosné téma snad už 
konečně IPOD 
 
Zapsal: Milan Brabec 
 
Ověřil a významně doplnil: Jiří Peltan 


