
indikátor jednotka způsob zjišťování očekávaný vývoj cílová hodnota/stav

Rozvoj bezbariérovosti ve veřejném prostoru a

veřejných budovách

podíl bezbariérových 

prostor a budov 
procenta průzkum zvýšení bezbariérové město

Bezbariérovost v hromadné dopravě: nízkopodlažní

vozidla, nástupiště a terminály bez bariér

podíl nízkopodlažních 

spojů, podíl 

bezbariérových nástupišť

procenta
bilance složení vozového parku 

HD, průzkum
zvýšení

hromadná doprava 

přístupná pro všechny 

uživatele

Zlepšení dostupnosti hromadnou dopravou do všech 

částí města

dopravní dostupnost 

(časová a prostorová 

dostupnost)

specializovaná mapa výstup dopravního modelu
zachování nebo 

zlepšení

konkurenceschopnost ve 

srovnání s jízdou 

automobilem

Zvýšení plynulosti silniční dopravy

plynulost dopravy 

(průměrná rychlost, 

úroveň kvality dopravy)

dopravní model výstup dopravního modelu
zachování nebo 

zvýšení

minimalizace časových 

ztrát, snížení spotřeby 

paliva a produkce emisí

Dobudování páteřní dopravní sítě a vazeb na 

nadregionální síť

naplnění plánovaného 

rozvoje dopravní 

infrastruktury

% plnění plánu rozvoje plán investic kraje/města plnění plánu plnění plánu investic

Dostavba páteřních cyklostezek a radiál a vzájemné

propojování cyklotras
délka cyklotras km investiční odbor zvýšení

stav definovaný 

Generelem cyklistické 

dopravy

Zkvalitňování stávajících cyklostezek
podíl tras s kvalitním 

povrchem 
procenta průzkum zvýšení >90 % kvalitních povrchů

Propojení cílů bezpečnými a atraktivními trasami pro

cyklisty a pěší
počet izolovaných tras počet průzkum zvýšení

naplňování 

cyklogenerelu

Zlepšení prostupnosti vybraných zón pro 

nemotorovou dopravu

oplocených veřejných 

prostor 
ks expertní hodnocení snížení

minimum oplocených 

veřejných pprostor

Doplnění městského mobiliáře pro pěší (lavičky, 

veřejné WC atd.)

počet prvků městského 

mobiliáře na území města
počet statistika SVS MMČB zvýšení

zvýšení komfortu pěší 

chůze ve městě

Rozšiřování bezpečných radiálních tras délka radiálních tras km
útvar hlavního architekta 

MMČB
zvýšení

naplňování 

cyklogenerelu

Doplňování obousměrných komunikací pro cyklisty
délka obousměrných 

komunikací
km investiční odbor zvýšení

naplňování 

cyklogenerelu

Rozvoj systému městský kol - bikesharing

zřízení systému 

bikesharing a jeho 

rozšiřování

počet
statistická data provozovatele 

bikesharingu
zvýšení

zvýšení podílu dělby 

přepravní práce 

cyklistiské dopravy

1) Zlepšení mobility a dostupnosti města České Budějovice

Zlepšení mobility pro všechny cílové skupiny obyvatel včetně osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace

Zlepšení dostupnosti pro všechny cíle cest - zaměstnání, školy, služby, 

volný čas

Nemotorové zóny


