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Slovo úvodem 

Ing. Ivana Popelová,  
I. náměstek primátora statutárního města České Budějovice

Rozvoj města je do velké míry odvislý od kvality, bezpečnosti a rychlosti 
dopravní dostupnosti a prostupnosti města. Doprava je dlouhodobě 
největším problémem města. Na této skutečnosti se shoduje jak jeho 
vedení a odborná veřejnost, tak samotní občané. Řešení dopravy jako 
prioritu města jasně popisuje Strategický plán města, který definuje 
budoucí České Budějovice jako město rychle a bezpečně dostupné, 
kvalitně a kapacitně napojené na transevropské, národní a regionální 
dopravní sítě, město průjezdné s odpovídající parkovací kapacitou, město s 
preferovanou, ekologickou a pro cestující přitažlivou MHD zapojenou do 
integrovaného dopravního systému, město, kde budou omezovány 
negativní dopady dopravy na životní prostředí. Úkolem, který vyplynul ze 
Strategického plánu a který se, vzhledem k naléhavosti problému a snaze o 
jeho někdy poněkud jednostranné řešení ukázal jako nezbytný,  
je zpracování Integrovaného plánu organizace dopravy (IPOD). 

IPOD je zaměřený na dopravu na pozemních komunikacích a má za úkol nabídnout zlepšení vnitřní 
dopravní prostupnosti města, stejně jako zohlednit potřebu zlepšení vnějšího dopravního napojení na 
nadřazenou silniční síť, spolu se zcela nezbytnými kroky pro preferenci veřejných a ekologicky 
šetrných forem dopravy před individuální automobilovou dopravou.  

Zpracování materiálu předpokládalo vytvoření nového dopravního modelu města na základě 
podrobného dopravního průzkumu individuální automobilové dopravy. Kromě zpracování IPOD bude 
tento model sloužit městu i k navrhování či posuzování různých dopravně inženýrských opatření, které 
do budoucna vyplynou z běžné praxe.  

Poprvé byl v Českých Budějovicích jako podklad pro IPOD zpracován podrobný průzkum pěší 
dopravy, a to zejména s ohledem na centrum města a jiné důležité cíle. Pěší doprava je vnímaná jako 
základní dopravní modul, který využívá de facto každý a není v zájmu pěších vytvářet pro ně speciální 
koridory, ale podle vytíženosti jednotlivých tras stanovit míru prostupnosti, bezpečnosti a 
bezbariérovosti, aby cíle byly variabilně a pohodlně dostupné.  

Pro prostupnost zejména centrální části města je nezbytné vytvořit systém, který nabídne dostatečně 
atraktivní prostor pro jiné druhy dopravy než je individuální automobilová. Materiál nabízí možnosti 
rychlé, realizovatelné téměř hned, stejně jako možnosti dlouhodobé, závislé na vybudování doplňující 
dopravní infrastruktury až po využití nejmodernějších naváděcích a regulačních technologií.  

Na to bezprostředně navazuje posouzení stěžejních dopravních staveb v územním plánu na dopad na 
dopravu ve městě. Jeho výsledkem je rekapitulace projektové přípravy a doporučení určitého 
harmonogramu. Je zřejmé, že všechny posuzované stavby mají velký vliv na zlepšení dopravy ve 
městě, je třeba pokračovat v jejich projektové přípravě a projednávání možnosti jejich financování. 
Jejich důležitost pro město je tak velká, že je nezbytné využít všechny příležitosti k realizaci těchto 
staveb bez ohledu na doporučený harmonogram vzhledem k míře dopadu na město.  

Postupná realizace těchto opatření se postupně odrazí i na hlukovém dopadu dopravy ve městě. Z 
hlediska krátkodobých řešení byl kladen důraz i na posouzení bezpečnostní situace v 
nejproblémovějších lokalitách. Tyto závěry chceme plně využít k čerpání finančních prostředků ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury na projektování a následnou realizaci jednotlivých 
bezpečnostních opatření. Součástí materiálu jsou i další náměty, které v jeho kontextu budou řešit 
stávající partneři města zajišťující jak dopravu v klidu, tak městskou hromadnou dopravu. 
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Integrovaný plán organizace dopravy odpovídá na řadu otázek, které byly kladeny při snaze řešit 
jednotlivosti, zejména s ohledem na další aspekty dopravy ve městě. Současně potvrzuje správnost již 
realizovaných kroků z hlediska projektové přípravy důležitých dopravních staveb. Dopravním 
modelem města získává město do rukou nezávislý nástroj na posuzování různých dopravně 
inženýrských opatření. Materiál nezodpovídá všechny otázky podrobně, ale i u naznačených témat 
dává návrh dalšího řešení. Zcela logicky by se měl stát manuálem jak v rukách odborníků, tak v 
rukách politiků, aby naplňování územního plánu a zejména zlepšování dopravní situace ve městě 
postupovalo logicky a ve vzájemných vazbách. 



Integrovaný plán organizace dopravy 
Statutární město České Budějovice abc

 
 

 
249075TP01  30.11.2009  

- 1 -

1 Představení projektu 

Stejně jako mnoho srovnatelných měst se i České Budějovice potýkají s každodenními problémy 
v dopravě. Společnou příčinou jsou rostoucí nároky obyvatel a návštěvníků města na hybnost 
v protikladu k omezenému prostoru v kompaktní městské zástavbě nebo limitovaným investičním 
prostředkům. To vše nás nutí ke hledání kompromisu pro všechny druhy dopravy. Na druhou 
stranu – zcela jiné nároky požaduje veřejná doprava, individuální motoristé, pěší nebo cyklisté.  
A tyto nároky můžeme různou měrou prosazovat v historickém centru města, ve velkých obytných 
oblastech, v průmyslových zónách, na předměstích nebo v rekreačním zázemí města. 

Hlavním úkolem Integrovaného plánu organizace dopravy (dále IPOD) je právě hledání onoho 
průřezového, chcete-li integrovaného řešení, které lze vystihnout v následujících bodech:  

• ROVNOVÁHA – usilovat o vyvážený přístup pro všechny druhy dopravy do oblastí města 
podle jejich specifického charakteru 

• EFEKTIVITA – podporovat rozvoj jednotlivých druhů dopravy ve směrech, kde bude jejich 
přínos nejvyšší pro město; kde se vynaložené úsilí odrazí ve zřetelném zlepšení situace 

• SPOLUPRÁCE – vytvářet podmínky pro lepší provázanost jednotlivých druhů dopravy mezi 
sebou, integraci nových technologií a postupů do stávajícího prostředí 

Severní spojka 

Modelované zatížení v roce 2020: 

 - 16 tisíc osobních vozidel denně 

 - 5 tisíc nákladních vozidel a kamionů denně 

Časová úspora jízd po městě – 4 % denně 

Předpokládané náklady – 1,5 mld. Kč 

Přednádražní prostor 

Zastávky MHD – 28 tisíc cestujících denně 

Autobusové nádraží – 17 tisíc cestujících denně 

Vlakové nádraží – 9 tisíc cestujících denně 

Nádražní ulice – 24 tisíc vozidel denně 

Parkování v MERCURY – 3 tisíce vozidel denně 

  Obrázek č. 1: Ukázka z projektu IPOD 
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Zadání projektu v sobě přináší kombinaci krátkodobých i dlouhodobých opatření,  
od úpravy dopravního značení až po hodnocení významu nových komunikací ve výhledu příštích 
dvaceti let. Návrhová část projektu je založena na rozsáhlém sběru dat o intenzitách a směrování 
dopravy na území města, které vyústilo ve zpracování matematického modelu města  
pro automobilovou dopravu. Tento nástroj složí pro vyhodnocení dopadů jakýchkoliv změn 
v komunikacích na celou dopravní síť a je využitelný pro koncepční rozhodování Statutárního města  
i po dokončení projektu IPOD.   

Tabulka č. 1: Klíčové aktivity v projektu IPOD 

1. Vytvoření nového dopravního modelu města listopad 2008 

► Směrové průzkumy na příjezdech do města a u významných zdrojů dopravy 

► Sčítání odbočujících proudů na křižovatkách 

► Matematický dopravní model města – software VISUM 

2. Podrobná analýza pěší dopravy listopad 2008 

► Výběrové sčítání na místech s intenzivním pěším provozem 

► Vytvoření kategorií pěších tras 

3. Souhrnné zpracování průzkumů a rozborů, SWOT analýza leden 2009 

► Zhodnocení současného stavu jednotlivých druhů dopravy  

► Návrh cílů a priorit Integrovaného plánu organizace dopravy 

4. Návrh organizace dopravy ve variantách  duben 2009 

► Vyhledání a rozbor úseků postižených kongescemi 

► Vytvoření sedmi variant organizace dopravy v širším centru města 

► Testování dopadu variant na dopravní síť v matematickém modelu 

5. Návrh priorit výstavby nových úseků pozemních komunikací září 2009 

► Vytvoření prognózy přepravních vztahů na území města pro roky 2020 a 2030 

► Hodnocení nových staveb podle jejich vlivu na zlepšení dopravní situace ve městě 

6. Analýza hlukové zátěže území září 2009 

► Výběr a terénní průzkum lokalit stávající nebo očekávané hlukové zátěže z dopravy 

► Hluková mapa lokalit pro stávající a výhledové intenzity dopravy 

7. Analýza kritických míst z hlediska bezpečnosti silničního provozu září 2009 

► Bezpečnostní inspekce 19 nehodových lokalit na stávajících komunikacích 

► Bezpečnostní audity 11 investičních záměrů v projektové přípravě 

8. Souhrnný materiál projektu IPOD listopad 2009 

► Souhrn preferovaných variant a hlavních výstupů projektu 

► Plán realizace opatření 

Jednotlivé části projektu byly zpracovány v samostatných dokumentacích dle harmonogramu 
projektu od srpna 2008 do listopadu 2009. Závěrečná 8. část IPOD představuje na těchto stranách 
stěžejní závěry pro jednotlivé části projektu. 

Významnou součástí této závěrečné zprávy je plán opatření, vycházející ze závěrů projektu a 
přiřazující jednotlivým krokům konkrétní obsah, termíny, odpovědnost a návaznost na další témata. 
Tento plán najdete v samostatné příloze. 
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2 Dopravní model m ěsta 

Matematický model automobilové dopravy je užitečný analytický nástroj, zpracovaný na základě řady 
dopravních průzkumů a demografických dat vázaných na město České Budějovice a okolní obce.  
Jeho základem je matice přepravních vztahů „zdroj – cíl“ , která popisuje dopravní poptávku 
uživatelů automobilové dopravy. Jsou zde zohledněny všechny typy cest: 

• vnitřní – se zdrojem i cílem uvnitř modelovaného území (příkladem je cesta ze sídliště Máj 
do Suchého Vrbného); 

• vnější – zdroj nebo cíl cesty leží vně modelovaného území, protějšek uvnitř území 
(příkladem může být cesta z Hluboké nad Vltavou do Suchého Vrbného); 

• tranzitní – se zdrojem i cílem vně modelovaného území, ale cestou procházející přes území 
(příkladem je cesta z Prahy do Lince po silnici I/3). 

Tyto cesty se realizují po komunikační síti, která je v určité podrobnosti zanesena do dopravního 
modelu. Dopravní síť lze zjednodušeně chápat jako nabídku pro realizaci přepravních vztahů na území 
města. Právě spolupůsobení dopravní nabídky (trasování komunikací, jejich kapacita a parametry) a 
dopravní poptávky (velikost a směrování dopravních toků) dokáže simulovat dopravní model pro 
různé stavy sítě, různé časové horizonty nebo různé využití rozvojových ploch města. 

Dopravní model nebyl vytvořen pouze pro účely projektu IPOD, ale je využitelný i pro navazující 
koncepční práci Statutárního města v oblasti dopravního modelování. 

Jaké jsou cíle modelování? 

• Posoudit dopad změn v organizaci dopravy na stávajících komunikacích ve městě  
(viz čtvrtou část IPOD, resp. kapitolu 3 této zprávy); 

• Vyhodnotit dopad nových investic do komunikací na dopravní situaci ve městě na základě 
prognózy automobilové dopravy pro roky 2020 a 2030 (pátá část IPOD, resp. kapitola 5); 

• Poskytnout podklady pro dopravně-plánovací praxi odborných útvarů Magistrátu města 
(posouzení uzavírek, dalších změn v organizaci dopravy, nových zdrojů dopravy apod.) 

Matematický dopravní model je ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice a je průběžně 
doplňován a upravován na základě nově dostupných dat. Aktuální podoba výstupů dopravního modelu 
je přístupná na Odboru územního plánování a architektury Magistrátu města. 

2.1 Otázky spojené s dopravním modelem 

Jaké změny v dopravě lze modelovat? 

1. Úpravy na stávajících komunikacích - například změnu počtu jízdních pruhů, maximální 
dovolené rychlosti, povolení nebo zákaz odbočení v křižovatkách, zavedení jednosměrného 
provozu, úplné uzavření komunikace. 

2. Využití nové komunikace po jejím uvedení do provozu a dopad na okolní dopravní síť, 
testování skupin staveb v různém pořadí realizace nebo v různých časových horizontech 
(současná poptávka, budoucí poptávka). 

3. Rozvoj území a jeho dopad na změnu intenzit dopravy na městských komunikacích – 
například otevření nového obchodního centra, rezidenčního komplexu, logistické zóny. 

4. Kombinaci všech zmíněných situací. 
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Pro jaké časové horizonty je model připraven? 

• 2008 – výchozí matice přepravních vztahů, sestavená podle dat dopravních průzkumů ze 
stejného období, uvažovaná v projektu IPOD jako matice současného stavu.  

• 2020 – výhledová matice přepravních vztahů, sestavená na základě obecného růstu mobility 
obyvatelstva a předpokládaného územního rozvoje do roku 2020 

• 2030 – výhledová matice přepravních vztahů, sestavená na základě obecného růstu mobility 
obyvatelstva a předpokládaného územního rozvoje do roku 2030 

Které obce jsou zahrnuté v dopravním modelu? 

Dopravní model města pokrývá území Českých Budějovic, rozšířené o sousední samostatné obce 
Hrdějovice, Borek, Adamov, Hůry, Libníč, Úsilné, Rudolfov, Jivno, Hlincová Hora, Dubičné, Dobrá 
Voda u Českých Budějovic, Srubec, Litvínovice. Výsledky modelování tak lépe odpovídají rozsahu 
organizačních opatření nebo investic do nové silniční sítě (dálnice D3, Severní spojka a další). 

 

  Obrázek č. 2: Územní rozsah dopravních průzkumů a dopravního modelu města 

Jaké je členění vnitřních oblastí modelu? 

Modelované území je rozděleno na 18 dopravních oblastí, které se dále dělí na 30 dopravních okrsků, 
75 urbanů, 99 suburbanů a 19 parkovišť a obchodních center. Vjezdů do modelovaného území je 18. 
Celkově je tedy modelované území rozděleno na 118 vnitřních částí a 18 vjezdů. Tomu odpovídá  
i velikost výsledných matic přepravních vztahů. 
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V jakém softwarovém prostředí je model vyhotoven? 

Dopravní model je vytvořen v softwaru VISUM verze 9 od německé společnosti PTV. Tento software 
je v evropských podmínkách nejrozšířenějším nástrojem pro dopravní plánování, modelování 
poptávky a správu sítě. Výhodou tohoto programu je mimo jiné plná kompatibilita se softwarem 
VISSIM pro mikroskopickou simulaci dopravy, která může být v budoucnu využita při posuzování 
kapacit jednotlivých křižovatek, či komplexním dopravním hodnocení budoucích rozvojových aktivit 
na území města. Silnou stránkou VISUMu je rovněž možnost vytváření široké škály grafických 
výstupů ve vysoké kvalitě a názornosti. 

S jakými hodnotami model pracuje? 

• Model je založen na hodnotách intenzit dopravy za 24 hodin.  

• Rozlišuje kategorie vozidel osobní, těžká a kamiony; samostatně lze vyčlenit pravidelné 
spoje veřejné dopravy (městské, regionální). 

Z jakých dopravních průzkumů model vychází? 

Významným zdrojem informací pro vytvoření dopravního modelu jsou rozsáhlé dopravní průzkumy 
realizované na území města i v jeho okolí. Celkem byl průzkum proveden na 88 stanovištích: 

• 18 směrových na kordónu města (průzkum s dotazováním řidičů); 

• 14 směrových u obchodních center (průzkum s dotazováním řidičů); 

• 5 směrových na záchytných parkovištích (průzkum s dotazováním řidičů); 

• 43 sčítání odbočujících proudů na křižovatkách; 

• 10 sčítání intenzit dopravy na profilech komunikací. 

Výstupy z těchto průzkumů jsou zachyceny jak v tabelární, tak grafické podobě a jsou k dispozici jako 
samostatné přílohy příslušné zprávy věnované dopravnímu modelu. Tyto výstupy jsou vzhledem ke 
své názornosti a vysoké vypovídací hodnotě dobře využitelné jako dopravně-inženýrský podklad  
i samostatně bez vazby na dopravní model. Jako příklad lze uvést v grafické formě zpracované 
kartogramy všech sledovaných křižovatek, ze kterých lze vyčíst odbočující proudy jednotlivých 
kategorií vozidel. Veškeré údaje jsou prezentovány rovněž z hlediska časových variací během 
sledovaného období (je možno vyčíst období dopravních špiček a sedel). 

  

  Obrázek č. 3: Ukázka ze zpracování křižovatkového průzkumu 
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2.2 Příklad výstup ů dopravního modelu 

 

Kartogram intenzit dopravy 

• zobrazuje intenzity dopravy za 24 hod. 

• šířka pentlí odpovídá hodnotě intenzit 
dopravy 

• zobrazení celkové intenzity dopravy 
nebo rozdělení podle typu vozidel na 
osobní / těžká / kamiony 

• zobrazení obousměrné intenzity 
dopravy nebo pro každý směr zvlášť 

 

Rozdílový kartogram intenzit dopravy 

• porovnává dvě situace (různé podoby 
sítě, různé časové horizonty nebo 
kombinaci obojího) 

• barevně vyznačuje velikost rozdílu 
(zeleně pokles, červeně nárůst) 

• zobrazení rozdílové intenzity a 
výsledné intenzity 

• zobrazení obousměrné intenzity 
dopravy nebo pro každý směr zvlášť 

 

Rozbor úseku / zóny 

• umožňuje zjistit směrování dopravy 
z/do vybraného úseku komunikace 
nebo zóny (urbanu) 

• variantní zobrazení hodnot intenzit 
dopravy 

 

 

Tabelární výstupy 

• výpočet dopravního výkonu (počet 
vozidel × ujetá vzdálenost) – např. 
umožňuje porovnávat podoby sítě 
z pohledu snadné dostupnosti území 

• výpočet časových ztrát uživatelů – 
např. umožňuje posouzení staveb 
z pohledu zkrácení času jízdy 
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2.3 Využití dopravního modelu 

Kromě samotného projektu IPOD může najít dopravní model své využití i v běžné praxi odborných 
útvarů Magistrátu města. Možnosti se nabízejí následující: 

• posouzení uzavírek hlavních komunikací města jako podklad pro přípravu dopravně-
inženýrských opatření, volbu objízdných tras a úpravu dopravního režimu na nich; 

• posouzení dopadů trvalých změn v organizaci dopravy na dopravní síť;  

• posouzení vlivu nových investic v území (obchodní centra, parkoviště a jiné významné 
zdroje dopravy) na dopravní situaci v přilehlém okolí; 

• podklad pro navazující obory (životní prostředí, cestovní ruch apod.). 

Ve vztahu k soukromým investorům lze doporučit zpracování jednotné metodiky hodnocení vlivu 
nových zdrojů dopravy na komunikační síť, která by měla sledovat tyto kroky: 

1. Odborný útvar Magistrátu města poskytne investorovi:  

a. aktuální data intenzit z dopravního modelu pro řešenou lokalitu – nejčastěji kartogram 
úsekových intenzit v současném a výhledovém stavu; 

b. matici přepravních vztahů významných zdrojů dopravy, na jejímž základě investor 
zpracuje rozdělení dopravní zátěže na dopravní síť města (vytvoří tzv. rozpad dopravy 
z posuzovaného zdroje); 

c. metodiku s požadovanou strukturou výstupů dopravního posouzení. 

2. Investor na základě poskytnutých dat zpracuje dopravní posouzení dle platné normy a doloží 
Magistrátu výsledek s požadovaným obsahem. Sledované parametry mohou být: 

a. rozpis funkčního využití podlažních ploch objektu; 

b. výpočet potřebného počtu parkovacích míst objektu;  

c. celkový objem generované dopravy; 

d. přitížení odbočujících proudů okolních křižovatek (podle tzv. rozpadu dopravy); 

e. výsledek kapacitního posouzení křižovatky. 

Účelné využívání dopravního modelu v dalších letech je podmíněno jeho dostatečnou aktualizací, 
která by měla následovat po: 

• proběhnutí celostátního sčítáním dopravy (2010) nebo sčítání lidu, domů a bytů (2011); 

• uvedení nové komunikace nebo zdroje dopravy do provozu. 
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3 Návrh organizace dopravy 

Zlepšit podmínky pro každodenní pohyb obyvatel a návštěvníků po městě – tak lze shrnout úkol této 
části projektu IPOD. Zaměřili jsme se na vyhledání souboru opatření, realizovatelných v krátké době, 
bez nákladných investic do infrastruktury nebo řízení dopravy. Výsledkem takto ohraničeného zadání 
je zpracování variantních modelových řešení v centrální části města, doplněných o samostatné návrhy 
na jeho obvodu.  

Jaké jsou cíle řešení? 

• Zvýšení plynulosti dopravy na hlavních komunikacích ve městě, zejména s ohledem  
na zvýšení spolehlivosti veřejné dopravy; 

• Podpora pěší, cyklistické a veřejné dopravy ve směrech, kde mají největší intenzitu využití, 
tj. kde se vynaložené úsilí odrazí ve zřetelném zlepšení podmínek pro jejich další rozvoj; 

• Integrace jednotlivých druhů dopravy ve smyslu jejich užší provázanosti (například vazby 
chůze ↔ veřejná doprava); 

• Akceptovatelný zásah do současného komunikačního skeletu, zejména s ohledem na 
kapacitní limity křižovatek. 

Následující text druhé kapitoly je výtahem nejdůležitějších zjištění a popisuje vybrané varianty 
organizace dopravy určené k podrobnému rozpracování. Podrobný materiál k organizaci dopravy, 
včetně všech výkresových příloh a výstupů dopravního modelu, je součástí čtvrté části IPOD pod 
názvem „Organizace dopravy“.  

3.1 Otázky spojené s organizací dopravy 

Proč vznikají kongesce? 

1. České Budějovice patří mezi města s nejvyšším stupněm automobilizace v ČR. Na tisíc 
obyvatel připadá 484 osobních automobilů (rok 2008), celostátní průměr je 422 automobilů.   

2. Mění se volba druhu dopravy. Roste podíl individuální automobilové dopravy (IAD) a 
zároveň klesá podíl městské hromadné dopravy (MHD) na cestách po městě. Za posledních 
10 let klesl podíl MHD na celkovém počtu cest o 7 %.  

3. Zvyšuje se hybnost obyvatelstva, tj. cestujeme více a na delší vzdálenosti. Nově vznikající 
cesty (za nákupy do obchodních center, do zaměstnání z okolních obcí) jsou většinou 
realizovány automobilem. 

4. Kapacitním limitem městského skeletu nejsou vlastní komunikace, ale úrovňové křižovatky, 
které v některých případech přenášejí objemy dopravy nad normové kapacity světelného 
řízení (SSZ).  

5. Není v reálných možnostech města (územních, finančních) reagovat na tempo růstu dopravní 
poptávky rychlým zvyšováním dopravní nabídky (nové stavby komunikací, nový systém 
veřejné dopravy apod.). 

Jaké typy cest nejvíce zhoršují současnou dopravní situaci? 

1. Dopravní systém města nejvíce zatěžují pravidelné cesty do zaměstnání osobním 
automobilem. V Českých Budějovicích vznikají kongesce pravidelně v období ranní a 
odpolední špičky, kdy tento typ cesty převažuje. Cestování automobilem do zaměstnání je 
náročné také z pohledu parkování, kdy po celou pracovní dobu je blokováno parkovací místo 
a není možné jej využít pro krátkodobé návštěvníky nebo rezidenty.  
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2. Mnoho cest je realizováno po komunikacích přes centrální nebo rezidentní oblasti,  
kde není umístěn ani zdroj ani cíl cesty, tj. jedná se o tranzitní dopravu vůči danému území. 
Z dopravního modelu vyplývá, že například ulicí Na Sadech projíždí každý den 28 % 
automobilů, jejichž cesta nesouvisí s oblastí širšího centra, uzavřeného městským okruhem.  

Pokud by měla být doprava ve vymezeném území regulována, je nutné se zaměřit především na:  

• nabídku lepší alternativy pro pravidelné cesty do zaměstnání (MHD, záchytná parkoviště) 

• realizovat opatření pro odklon tranzitní (zbytné) dopravy z přetíženého území.  

Kdo je nejvíce ovlivněn kongescemi? 

1. V sociologickém průzkumu je mezi uživateli IAD hodnocena plynulost dopravy 
automobilem jako vůbec nejhorší problém současné dopravní situace ve městě. Na aktuální 
dopravní situaci dokáže řidič automobilu reagovat flexibilně, například změnou trasy jízdy, 
času výjezdu nebo parkováním automobilu na záchytném parkovišti a pěší docházkou. 

2. Systém veřejné silniční dopravy (MHD, regionálních linek) je plně závislý na stanovených 
trasách a časech jízdy. Linky veřejné dopravy využívají především základní komunikační 
skelet města, která je nejvíce postižen kongescemi. Reagovat na dopravní situaci lze jedině 
systémovými preferenčními opatřeními. Veřejná doprava je ohrožena kongescemi nejvíce. 

Jaké jsou možnosti řešení? 

1. Nezvyšovat potřebu cestovat po městě nebo v části města, a to odpovědným územním 
plánováním (umisťovat zdroje náročné na dopravu v tzv. integrované poloze, tj. co nejblíže 
uživatelům a s dostupností všemi druhy dopravy). Tento úkol je dlouhodobý. 

2. Ovlivnit dělbu přepravní práce ve prospěch veřejné, cyklistické a pěší dopravy. To lze 
provést nabídkou kvalitní alternativy (spolehlivé MHD, dostupných zastávek a nádraží, 
bezpečných přechodů pro chodce,  dostatku pěších a cyklistických tras apod.) současně 
s přijatelnou regulací automobilové dopravy. 

3. Zvýšit efektivitu stávající infrastruktury. Zde je možné zvolit krátkodobá opatření 
(optimalizaci stávající sítě), ale také dlouhodobé cíle, spojené s investicemi do nových 
komunikací a technologií (ITS). Patří sem úprava řízení a tvaru křižovatek, vyhledání 
kapacitních rezerv a jejich pokrytí z přetížených úseků sítě, zajištění preference MHD, 
shromažďování aktuálních dopravních dat a jejich zpětné využití pro řízení dopravy apod.     

V možnostech projektu IPOD je propojit body 2. a 3. do návrhu organizačních opatření, která jsou 
podrobně představena na následujících stranách. 

Jak lze najít kompromisní řešení pro všechny druhy dopravy? 

Cílem navržených opatření by měl být takový objem dopravního zatížení jednoho druhu dopravy, 
který neporuší podmínky pro životaschopnost dalších druhů dopravy v centru města. Hledáme tedy 
rovnovážný stav, který bude respektovat specifika každého dopravního módu. Začínáme v centru 
města, kde je spolupůsobení druhů dopravy nejintenzivnější.  

Například interakce ve vztahu IAD ↔ MHD není negativní, pokud vysoká intenzita IAD nezačne 
působit vznik kongescí. Pak výrazně klesá plynulost a spolehlivost veřejné dopravy. Návrh organizace 
dopravy pracuje s kombinací těchto přístupů: 

1. Odstranit kapacitní limit („hrdlo“) , před kterým vznikají kongesce; 

2. Zajistit takové intenzity IAD, které nezpůsobí vznik kongescí; nebo 

3. Vyčlenit pro MHD samostatný prostor a zbavit ji závislosti na kongescích. 
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Jaký je postoj města k organizaci dopravy ve strategických dokumentech? 

Územní plán města (ÚPnM) určuje zásady řešení organizace dopravy ve třech bodech:  

1. snížení celkového objemu dopravy (čistě urbanistická úloha); 

2. převedení objemu automobilové dopravy na jiné druhy dopravy (MHD, cyklistická, pěší); 

3. rozptýlení dopravy do více tras základního komunikačního skeletu při současné regulaci 
dopravy v centru města. 

ÚPnM dále říká, že „je t řeba důsledně dbát na to, aby jednotlivé cíle byly ve městě dobře dopravně 
dostupné, s uplatněním preference v centru a obytných částech města pro MHD, cyklistickou a pěší 
dopravu. Současně je však nutné zamezit vytváření dopravních zkratek přes výše uvedená území pro 
průjezdnou dopravu“. Uvedené zásady beze změn přecházejí do IPOD.  

Strategický plán města (SPM) věnuje organizaci dopravy značnou pozornost v oblastech: 

• zlepšení vnitřního propojení a organizace dopravy ve městě; 

• komplexní preferenci veřejné dopravy; 

• řešení statické dopravy zejména v obytné zástavbě; 

• dokončení sítě cyklistických tras. 

Protože je zpracování IPOD definováno přímo ve SPM, odpovídá i zadání projektu požadavkům 
uvedeným ve strategickém dokumentu. Určeno je tedy „prověření možností realizace staveb, které by 
zvýšily kapacitu a hustotu vnitřního dopravního uspořádání města. V této souvislosti budou zvážena i 
případná využití jednosměrných tahů a okruhů. Budou analyzovány soubory drobných dopravně-
inženýrských opatření, které zajistí vyšší plynulost dopravy ve všech částech města. Úkolem IPOD  
ve vztahu k veřejné dopravě bylo prověření variant preference MHD na nejdůležitějších trasách.  

Zpracované studie preference MHD přinesly řadu návrhů na upřednostnění veřejné dopravy, částečně 
spojených s regulací přístupu IAD do centra města. „Vzhledem k tomu, že přetížení komunikací 
v centru města ... není v důsledku prudkého nárůstu intenzit automobilové dopravy v posledních letech 
bodovým problémem, nýbrž začíná mít plošný charakter, není tento problém řešitelný úpravami 
organizace dopravy nebo světlené signalizace pouze na jedné křižovatce“, říká úvodní studie z roku 
2001. Přínosem IPOD je prověření stávajících návrhů spolu s novými opatřeními v kontextu jejich 
celoměstského dopadu. Strategická rozhodnutí byla testována v dopravním modelu města. 

Chůze na území města byla podrobně zkoumána v druhé části IPOD s názvem Analýza pěší dopravy. 
Do kapitoly organizace dopravy pak z tohoto materiálu vstupují zejména kategorie pěších tras, které 
určují nejvýznamnější směry chůze, a chceme-li být efektivní, zároveň směry, kde je vhodné chůzi 
dále podporovat. Podstatnou částí analýzy je také integrace chůze s ostatními druhy dopravy. 

3.2 Varianty organizace dopravy 

Detailní návrh organizace dopravy v centrální části města je rozpracován do šesti variant s různou 
mírou zásahu do stávající dopravní situace. Veškeré návrhy jsou krátkodobé, tj. vycházejí ze 
současného stavu komunikační sítě a neuvažují vliv výstavby nových komunikací. Jak již bylo 
řečeno v úvodu, návrhy vyžadují pouze drobné zásahy do infrastruktury, jako jsou zřízení či úprava 
dopravních ostrůvků, světelné signalizace nebo trolejového vedení pro MHD. 

Všechny varianty organizace dopravy byly testovány v matematickém dopravním modelu města,  
aby bylo možné simulovat jejich dopad na dopravu ve městě pro případ, kdy by došlo k realizaci. 
Využití dopravního modelu poskytuje důležité informace pro rozhodnutí o optimální variantě. 
Hodnocení je věnována samostatná kapitola 3.3.  
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Varianta Z 

Výchozí návrh se  změnami v organizaci dopravy, 
které jsou společné pro všechny varianty A až E. 

Trvalá úprava (24 hodin denně). 

Bez zásahu do organizace provozu na vnitřním 
polookruhu. 

Úprava zastávek MHD Senovážné nám. – pošta, 
Žižkova – VŠERS, Jeronýmova a Nádraží. 
Změna organizace dopravy v přednádražním 
prostoru. Nové přechody pro chodce. 

 

Varianta A 

Trvalá úprava (24 hodin denně). 

Jednosměrný provoz IAD v ulici Na Sadech  
od Senovážného náměstí po Mariánské náměstí. 

Vyhrazený pruh BUS, TAXI a IZS v celistvém 
úseku od Mariánského po Senovážné náměstí. 

BUS pruhy v Husově a Žižkově třídě. 

Úprava zastávek MHD Senovážné nám. – pošta, 
Žižkova – VŠERS, Jeronýmova a Nádraží. 
Změna organizace dopravy v přednádražním 
prostoru. Nové přechody pro chodce. 

Úprava provozu v historickém jádru: zamezení 
průjezdu ve směru sever – jih + změna směrování 
do ulice Na Sadech. 

 

Varianta B 

Trvalá úprava (24 hodin denně). 

Jednosměrný provoz IAD v ulici Na Sadech  
od  Mariánského náměstí po Rudolfovskou třídu. 

Vyhrazený pruh BUS, TAXI a IZS v celistvém 
úseku od Rudolfovské tř. po Mariánské náměstí. 

BUS pruhy v Husově a Žižkově (směr centrum). 

Úprava zastávek MHD Senovážné nám. – pošta, 
Žižkova – VŠERS, Jeronýmova a Nádraží. 
Změna organizace dopravy v přednádražním 
prostoru. Nové přechody pro chodce. 

Úprava provozu na Pražském předměstí: 
zamezení průjezdu ve směru jih – sever + změna 
směrování do ulice Na Sadech. 
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Varianta C 

Trvalá úprava (24 hodin denně). 

Zrušení dvou křižovatkových pohybů pro 
zklidnění centra, jednodušší řízení křižovatek a 
kratší dobu čekání (Na Sadech → Rudolfovská, 
Na Sadech → Husova). Výjimka pro MHD a IZS.   

Vyhrazené BUS pruhy ve směru do centra 
(Husova, Rudolfovská) a v ulici Na Sadech. 
Související úprava zastávek Poliklinika Sever. 

Úprava zastávek MHD Senovážné nám. – pošta, 
Žižkova – VŠERS, Jeronýmova a Nádraží. 
Změna organizace dopravy v přednádražním 
prostoru. Nové přechody pro chodce. 

Úprava provozu v Pražském předměstí: zamezení 
průjezdu ve směru Pražská - Husova. 

 

Varianta D 

Časově omezená úprava (12 hodin denně). 

Uzavření ulice Na Sadech v úseku Rudolfovská – 
Žižkova s výjimkou pro MHD, TAXI a IZS. 

Předsazené SSZ s preferencí BUS ve směru do 
centra města (Pražská, Žižkova).  

Úprava zastávek MHD Senovážné nám. – pošta, 
Žižkova – VŠERS, Jeronýmova a Nádraží. 
Změna organizace dopravy v přednádražním 
prostoru. Nové přechody pro chodce. 

Úprava provozu v historickém jádru a v okolí 
Lannovy třídy: zamezení průjezdu ve směru sever 
– jih a opačně. 

Podpora pěší osy „nádraží – náměstí“. 

 

Varianta E 

Časově dynamická úprava (pouze při vzniku 
kongescí v ulici Na Sadech). 

Dopravní telematika – zadržování nadměrného 
dopravního proudu na vstupech do centra, 
udržování přiměřeného dopravního proudu 
v centru města (bez kolon). 

„BUS brány“ na vstupech do ulice Na Sadech 
s preferencí MHD ve směru do centra (Husova, 
Pražská, Rudolfovská, Žižkova, Lidická). 

Úprava zastávek MHD Senovážné nám. – pošta, 
Žižkova – VŠERS, Jeronýmova a Nádraží. 
Změna organizace dopravy v přednádražním 
prostoru. Nové přechody pro chodce. 
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Varianta Z  je základním a společným souborem opatření pro zlepšení podmínek uživatelů MHD a 
chodců v řešeném území. Sama o sobě tedy nezajišťuje zvýšení plynulosti dopravy na komunikacích, 
ale je nutnou součástí dopravních opatření. Regulaci automobilové dopravy, se kterou počítají varianty 
A až E, by měla předcházet nabídka kvalitní alternativy, jak se v území  pohybovat. 

Návrhy zahrnuté do varianty Z se v principu soustřeďují na: 

• zlepšení dostupnosti služeb MHD změnou uspořádání zastávek v dopravních uzlech u 
nádraží a na Senovážném náměstí a doplněním nových zastávek v Žižkově třídě; 

• zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce, zřízení nových přechodů na místech křížení 
s pěšími proudy, rozšíření pěších zón a ulic s regulovaným vjezdem; 

• úpravu křižovatek na městském okruhu – vstupech do centrální části města. 

Přestože se jedná o zásadní posílení významu pěší a veřejné dopravy v centru města, jsou všechny 
návrhy proveditelné s malými stavebními zásahy. Variantu Z je možné realizovat samostatně a 
nezávisle na zvolené organizaci provozu variant A až E. 

Stěžejní úpravou ve variantě A je zavedení jednosměrného provozu v ulici Na Sadech  
od Senovážného na Mariánské náměstí, a to s výjimkou vozidel MHD, TAXI a IZS, pro která  
je zachován obousměrný průjezd. Tento zásah vyvolává úpravy také v Husově třídě a Žižkově třídě. 
Změnám se nevyhne ani severní část historického jádra, kde je nutné obrátit směr pohybu v 
jednosměrných komunikacích. Cílem varianty je zjednodušení provozu na křižovatkách uvnitř 
centrální oblasti. 

Princip varianty B  je obdobný předchozímu návrhu, avšak směr pohybu automobilů je opačný,  
tj. od Mariánského náměstí po křižovatku Na Sadech × Rudolfovská. V opačném směru je vjezd 
povolen pouze vozidlům veřejné dopravy, TAXI a IZS. Související úpravy se dotýkají zejména 
Husovy a Rudolfovské třídy.  

Základem varianty C je omezení levých odbočení na dvou křižovatkách vnitřního polookruhu: 

• Pražská × Husova × Na Sadech: zákaz levého odbočení z ulice Na Sadech do Husovy třídy  

• Rudolfovská × Na Sadech: zákaz levého odbočení z ulice Na Sadech do Rudolfovské  

Cílem tohoto zásahu je zjednodušit řízení křižovatek, kdy zrušené fáze světelného řízení rozšíří dobu 
volna pro zbývající směry. Zvýší se tak plynulost průjezdu křižovatkami. Zároveň je tímto opatřením 
zamezeno obousměrnému tranzitnímu průjezdu Husova ↔ Na Sadech ↔ Rudolfovská, což povede ke 
snížení celkových intenzit dopravy na zmíněných komunikacích. Výjimky ze zákazů odbočení platí 
samozřejmě pro vozidla veřejné dopravy a IZS. 

Varianta D je obousměrnou uzavírkou ulice Na Sadech v úseku od Rudolfovské po Žižkovu třídu. 
Výjimka platí jako v předchozích případech pro vozidla veřejné dopravy, taxislužby a IZS. 
Alternativně je možné uzavírat tuto komunikaci pouze pro období vysoké intenzity provozu,  
tj. v pracovních dnech například od 6 do 18 hodin. V období slabé dopravní poptávky (večerní a noční 
hodiny, víkendové dny) není regulace nutná.  

Organizace dopravy umožňuje pravidelné střídání stavu s uzavírkou a s plným průjezdem. 
Doporučena je instalace proměnného dopravního značení a naváděcího systému na příjezdech do 
centrální oblasti, aby se informace o uzavírce dostala k řidičům s dostatečným předstihem. 

Cílem poslední předložené varianty E je řídit dopravu v centru města tak, aby zde nevznikaly 
kongesce. V praxi je tedy nutné zajistit, aby v každém časovém okamžiku projíždělo po regulované 
síti takové množství vozidel, které zachová plynulost provozu. Tohoto stavu lze dosáhnout i s relativně 
vysokými hodnotami intenzit dopravy, avšak nikdy nesmí dojít k situaci, kdy dopravní poptávka 
(počet vozidel) přesáhne nabídku (kapacitu křižovatek) uvnitř oblasti.  
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Regulovaná oblast je vymezena ulicemi Na Sadech a Husova po Dlouhý most. Regulační prvky,  
„vstupní brány“ do řízené oblasti, tvoří následující městské komunikace: 

• Husova třída ze západu (křižovatka Husova × Na Dlouhé louce) 

• Pražská třída ze severu (křižovatka Mariánské náměstí) 

• Rudolfovská třída od východu (křižovatka Rudolfovská × Na Sadech) 

• Žižkova třída a Lidická třída od jihu (křižovatka Senovážné náměstí) 

Řízení průjezdu těmito vstupními branami musí být prováděno z jednoho místa (dopravní ústředny), 
která automaticky vyhodnocuje data z křižovatek a mezikřižovatkových úseků. Podle zadané řídící 
logiky pak uplatňuje zásahy do aktuálního nastavení světelných křižovatek. Program může omezovat 
vjezd do regulované oblasti, stejně jako podporovat výjezd vozidel z území.  

Vstupní brány je vhodné propojit s preferencí veřejné dopravy. Při regulaci vjezdu do území budou 
pravděpodobně vznikat kolony, které však autobusy a trolejbusy mohou předjet vyhrazeným jízdním 
pruhem. Po projetí vstupní branou se již řadí do regulovaného (a tudíž přijatelného) proudu vozidel, 
proto není nutné uplatňovat další formy preference uvnitř řízené oblasti. 

3.3 Hodnocení variant 

Varianty organizace dopravy jsou vyhodnoceny podle těchto výstupů dopravního modelu města: 

• změna dopravního výkonu vozidel v modelovaném území 

• změna intenzit dopravy na úsecích modelované sítě  

• změna intenzit odbočujících proudů v křižovatkách 

Veličina dopravní výkon sleduje celkový počet kilometrů ujetých všemi druhy vozidel  
v modelovaném území. Pokles dopravního výkonu je vítaný, neboť pro zajištění všech přepravních 
potřeb je nutné ujet menší počet kilometrů. Tabulka prokazuje, že razantnější zásahy (jednosměrné či 
obousměrné uzavírky variant A, B, D) vyvolávají růst dopravního výkonu. Naproti tomu samotné 
úpravy ve variantě Z zlepšují stávající stav z hlediska délky cest. 

Tabulka č. 2: Dopravní výkon  

Dopravní výkon pro varianty organizace dopravy 
 

Stav Z A B C D E 
Dopravní výkon [tis. vozkm] 1 384 1 383 1 403 1 390 1 389 1 402 1 386 

Rozdíl proti současnosti 0,00 % -0,06 % 1,34 % 0,44 % 0,26 % 1,28 % 0,15 % 

Podle hodnoty úsekových intenzit dopravy lze sledovat nárůst nebo pokles zatížení uliční sítě. Čísla 
samotná napovídají o riziku potenciálních problémů s hlukovou zátěží, dopravní nehodovostí nebo 
bezpečnostní na přechodech pro chodce. Pro kapacitní limity jsou však rozhodující křižovatky. 

Varianta Z 

 

Uzavření Žižkovy třídy vyvolá pokles intenzit v Žižkově třídě do centra. 
Dopravní zklidnění v místech křížení pěších proudů mezi MERCURY a 
Lannovou třídou je vítané. Na uzavřeném úseku klesá intenzita dopravy o 69 %. 

V Průmyslové ulici roste intenzita nejvýše na 3,2 tis. vozidel v jednom směru. 
Vzhledem k charakteru komunikace je tento růst přijatelný. Totéž platí o 
Nádražní ulici mezi Žižkovou a Průmyslovou. Výrazný pokles (o 32 %) 
vykazuje Novohradská ulice z centra a následně Mánesova směrem k Nádražní. 
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Varianta A 

 

Uzavření ulice Na Sadech od Mariánského po Senovážné náměstí vytváří 
optimální podmínky z hlediska provozu veřejné dopravy. Vyvolané poklesy jsou 
v Rudolfovské třídě (obousměrně), Pražské a Husově třídě (do centra), Žižkově 
a Lidické třídě (z centra).  

Inverzní směry na komunikacích v centru však narůstají až o 4 tis. vozidel / 24h, 
což vede ke vzniku výrazné asymetrie u protisměrných dopravních proudů 
(může být nevýhodné pro křižovatky řízené SSZ). Výrazně roste zatížení 
městského okruhu při pohybu ve směru od severu na jih 

Dramatické nárůsty intenzity dopravy (o 5 – 6 tis. vozidel) Na Dlouhé louce a 
zejména v Nádražní ulici jsou v současných podmínkách nepřijatelné.   

Varianta B 

 

Jednosměrná uzavírka ulice Na Sadech k Mariánskému náměstí uvolňuje 
komunikace ve směru z centra města (Pražská, Husova třída) a do centra města 
(Rudolfovská, Žižkova třída). Opět vznikají výrazné rozdíly v hodnotách 
protisměrných dopravních proudů. 

Menší rozsah uzavírky proti variantě A se projevuje v méně razantním nárůstu 
zátěže na městském okruhu a některých vnitřních komunikacích; zejména  
v Nádražní ulici severně od Viaduktu (+ 5,1 tis. vozidel), Na Dlouhé louce 
k výstavišti (+ 3,7 tis.), Pekárenské (+2,5 tis.) a Rudolfovské ulici (+2,6 tis.). 

Varianta C 

 

Omezení levých odbočení na výjezdech z ulice Na Sadech přináší pokles 
intenzit v ulicích Husově, Na Sadech a Rudolfovské až do výše cca 3 tis. vozidel 
(v ulici Na Sadech to znamená pokles o 27 %, v Husově třídě z centra až 36 %). 
V Žižkově třídě roste intenzita dopravy z centra, v opačném směru klesá. 

Dopravní zátěž přebírají zejména ulice Mánesova - Na Dlouhé louce (růst  
o 2 tis. vozidel ve směru na sever, tj. 7 – 8 %) a také trasa Pražská – Pekárenská 
– Nádražní (růst o 1 až 2 tis. vozidel, v případě Pekárenské to znamená 21 %). 

Snížení dopravní zátěže ulice Na Sadech a uvolnění výjezdu z centra města je 
kompenzováno přijatelným růstem intenzit dopravy na městském okruhu, který 
nepřekračuje 10 %. 

Varianta D 

 

Uzavírka komunikace Na Sadech v prostoru Lannovy třídy přináší odlehčení 
zejména samotné ulice Na Sadech (o 33 %) a dále Rudolfovské třídy (o 32 %). 
Poklesy do 2 tis. vozidel vykazují Pražská a Lidická třída, zatímco v Žižkově 
třídě roste intenzita až o 3,5 tis. vozidel (tj. 35 %). 

Náhradní spojení za uzavřený úsek komunikace Na Sadech mohou poskytnout 
pouze dvě paralelní trasy – Nádražní a Na Dlouhé louce. Zátěž západní části 
okruhu roste cca o 3 tis. vozidel / směr. Východní část – Nádražní ulice pak 
přenáší o 7 tis. vozidel v každém směru více. 

Nárůst intenzit dopravy v přednádražním prostoru představuje až 60 % 
současného stavu. 

Varianta E 

 

Posouzení varianty E je nutné považovat za orientační, neboť není založené  
na trvalých změnách, ale na regulaci přístupu do oblasti v období dopravních 
špiček. Pro potřeby dopravního modelu byly kapacity regulovaných ulic sníženy 
o 25 %. Simulováno je tím chování řidičů při zhoršené průjezdnosti centra. 

Výsledkem je pokles celodenních intenzit v ulicích Husově a Na Sadech 
v rozmezí 6 – 23 %, kompenzovaný růstem na městském okruhu do 1,4 tis. 
vozidel. Na ostatních komunikacích v centru města jde o minimální rozdíly. 
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Posouzení odbočujících proudů v křižovatkách proběhlo z hlediska využití (či překročení) kapacity 
stávajících křižovatek a možných úprav signálních programů. Byla věnována pozornost křižovatkám, 
které ovlivňují proveditelnost celé varianty organizace dopravy v centru města. 

Výrazné zhoršení situace na křižovatkách hrozí u variant A a D pro lokality u výstaviště (Husova × Na 
Dlouhé louce) a u Viaduktu (Rudolfovská × Nádražní): 

• Varianta A (Husova × Na Dlouhé louce): nárůst levého odbočení od Dlouhého mostu  
o 2,7 tis. vozidel (tj. o 50%) při současném nárůstu přímého směru od Strakonické nedokáže 
vykompenzovat ani pokles o 1,2 tis. vozidel od výstaviště ve směru do centra. 

• Varianta A (Rudolfovská × Nádražní): nárůst přímého směru od Pekárenské na dvojnásobek 
spolu s nárůstem levého odbočení od Vráta vyvolává extrémní intenzitu připadající na jeden 
jízdní pruh v Nádražní ulici směrem k nádraží. 

• Varianta D (Husova × Na Dlouhé louce): nárůsty levého odbočení od Dlouhého mostu  
a přímého směru od Strakonické nejsou vykompenzovány citelnějšími poklesy 
v konfliktních křižovatkových pohybech. 

• Varianta D (Rudolfovská × Nádražní): problémem je extrémní intenzita připadající na jeden 
jízdní pruh v Nádražní ulici směrem k nádraží, vzniklá složením směrů z centra (+2,3 tis.), 
od Pekárenské (+3,1 tis.) a od Vráta (+1,0 tis. vozidel) 

Závěrečné hodnocení hovoří pro podrobné rozpracování variant Z a D, které se na základě 
provedených posouzení jeví jako proveditelné.  

 

Varianta Z jako výchozí varianta pro další návrhy prokazuje svou účelnost: 
dochází ke zkrácení tras pro všechny druhy dopravy, mění přednádražní prostor 
ve prospěch veřejné dopravy a chodců při respektu ostatních uživatelů, zlepšuje 
dostupnost historického jádra a Lannovy třídy (nové zastávky MHD, pěší zóny). 

Varianta Z může být realizována nezávisle na zvolené variantě organizace 
dopravy A až E, proto doporučujeme bezprostřední zahájení její přípravy.  

 

Varianta A je návrhem plným kontrastů: na jedné straně zásadně zlepšuje 
podmínky pro veřejnou dopravu na většině komunikací centrální části města.  
Na druhou stranu přináší vážné důsledky pro dopravní situaci v jeho okolí, které 
nedokáže nabídnout alternativní trasy pro dotčené směry. 

Varianta A je příliš vážným zásahem do dopravního skeletu města. 
Z tohoto důvodu realizaci varianty A v současné době nedoporučujeme. 

 

Varianta B  je obdobou varianty A, avšak pozitivní přínos stejně jako negativní 
dopady nejsou natolik výrazné. Pro tento návrh nelze najít místo, které by 
jednoznačně vyloučilo jeho realizaci. Na druhou stranu je „zisk“ z této varianty 
při porovnání s rozsahem nutného zásahu poměrně nízký. 

Variantu B doporučujeme realizovat jen v případě, kdy ostatní varianty 
budou shledány jako neprůchodné. Efekt lze označit za problematický. 

 

Varianta C je navržena s cílem odstranit kongesce na výjezdech z centrální 
oblasti. Zároveň model prokazuje snížení dopravní zátěže v ulici Na Sadech.  
Pro realizaci je nutné zajistit spolehlivou detekci vozidel veřejné dopravy na 
světelně řízených křižovatkách, kde jsou omezena levá odbočení. 

Varianta C nabízí řešení problémů v centru města jednoduchou cestou. 
Zásah do organismu města je akceptovatelný. Realizaci doporučujeme. 
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Varianta D sleduje zvýraznění hlavní pěší osy „nádraží – náměstí“ při současné 
redukci dopravních intenzit na okolních komunikacích. Při posouzení v modelu 
vyplývá absence dostatečného počtu alternativních tras. Přemýšlet o realizaci 
varianty D lze až po dobudování nových komunikací ve směru sever – jih. 

Varianta D přináší velmi vysoké dopravní zatížení do prostoru nádraží. 
Z tohoto důvodu realizaci varianty D v současné době nedoporučujeme. 

 

Varianta E zhodnocuje možnosti pokročilého řízení dopravy, které přináší nové 
technologie dopravní telematiky. Podstatou je komplexní sběrem dat o dopravní 
situaci, založený na dobře fungující ústředně pro řízení dopravy. Komunikační 
technologií musí být vybavena také všechna preferovaná vozidla v území. 

Varianta E je vizí koncepčního řešení přístupu do centrální části města. 
Doporučujeme realizaci kroků, které povedou k zavedení varianty v praxi. 

 

  Obrázek č. 4: Kolem ulice Na Sadech je soustředěna většina navrhovaných opatření  

3.4 Charakteristika doporu čených variant 

Podrobná charakteristika doporučených variant 
organizace dopravy v širším centru města přináší informace 
o změnách ve využití prostoru městských komunikací. 

Organizace dopravy je zde zobrazena s využitím barevného 
rozlišení provozu podle legendy vpravo. Prostorové řešení 
(šířky jízdních pruhů, délky zastávek apod.) odpovídají 
realitě. Úpravy jsou doprovázeny textovým komentářem ve 
výkresech i v následujícím textu.  

Kompletní výkresová dokumentace byla  zpracována 
v měřítku 1:2000 ve čtvrté části  projektu IPOD a je 
součástí samostatných příloh. 
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3.4.1 Varianta Z – podpora p ěší a veřejné dopravy 

► Oblast nádraží (ulice Nádražní, Žižkova, Průmyslová) 

 

  Obrázek č. 5: Problematické přecházení přes Nádražní a Žižkovu třídu může být řešeno buď 
restriktivním opat řením (instalace zábran, pokutování chodců) nebo změnou uspořádání 

zastávek, aby pěší mohli využít bezpečné trasy pro chodce a krátké přestupové vzdálenosti.     

Zásadní úpravou je změna organizace veřejné dopravy v terminálu nádraží, spočívající 
v plnohodnotném otevření Žižkovy ulice do Nádražní a změnou polohy zastávek MHD „Nádraží“. 
Předložené řešení usiluje o komplexní zlepšení podmínek pro veřejnou dopravu a její uživatele 
v tomto mimořádně důležitém místě. Koncepce již reaguje na výhledové otevření tunelu pod nádražím 
do Suchého Vrbného (3. etapa tzv. Zanádražní komunikace) a je v souladu s uvažovanou přestavbou 
železniční stanice České Budějovice. 

1. Křižovatka Žižkova × Nádražní: Žižkova třída v úseku Chelčického – Nádražní bude 
obousměrně uzavřena pro všechna vozidla s výjimkou veřejné dopravy a IZS. Nově bude 
povoleno levé odbočení z Žižkovy ulice do Nádražní, což vyžaduje zřízení nového SSZ a 
drobnou stavební úpravu dopravních ostrůvků na Nádražní ulici. Nově zřízená světelná 
křižovatka nezhorší propustnost Nádražní ulice, neboť sousední křižovatky Rudolfovská × 
Nádražní a Průmyslová × Nádražní přenášejí větší objem dopravy. Naproti tomu zde 
vzniknou nové úrovňové přechody pro chodce, které umožní bezbariérové překonání 
Žižkovy i Nádražní ulice a významně zkrátí přestupní vazby v dopravním terminálu. 

2. Průmyslová ulice: v úseku Dvořákova – Nádražní bude obousměrně zpřístupněna  
pro všechna vozidla. Vznikne tak alternativní trasa pro uzavřenou Žižkovu třídu. Významný 
zdroj dopravy – MERCURY centrum – bude plnohodnotně napojeno na Nádražní ulici 
(dosud nebyl umožněn výjezd z oblasti směrem ke křižovatce Nádražní × Rudolfovská). 
Stávající SSZ zůstává beze změn, řízení dopravy bude probíhat v koordinaci se sousedními 
křižovatkami. Vedení plánované cyklistické trasy do Suchého Vrbného nebude dotčeno. 

3. Nová poloha zastávek MHD „Nádraží“: Stávající zastávky v Nádražní ulici před objekty 
ČD (poliklinika, spěšniny) jsou přemístěny do dvou lokalit: před odbavovací budovu 
železniční stanice (kde využije současný parkovací pruh) a před budovu MERCURY centra 
(kde se z výstupní zastávky stane zastávka nástupní). Stávající výstupní zastávka bude 
přemístěna o cca 50 m proti směru jízdy do stanoviště autobusového nádraží č. 33. 
Uspořádání zastávek a řešení trakčního trolejového vedení je vloženo do Přílohy E.  
Parkování dnes umístěné před železniční stanicí využije prostor zrušených zastávek MHD. 
V tomto místě je možné také odstavení výlukových autobusů ČD.  
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Obrázek č. 6: Oblast nádraží (ulice Nádražní, Žižkova, Průmyslová) 
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Obrázek č. 7: Nově umístěné zastávky vzniknou v přednádražním prostoru  
na plochách, které jsou dnes málo využité. 

Představené řešení přináší tato zásadní zlepšení v organizaci dopravy přednádražního prostoru: 

• Chodci: všechny zastávky MHD jsou v blízkosti hlavních pěších tras (Lannova, Dvořákova); 
vznikají nové úrovňové přechody přes Žižkovu a Nádražní ulici v místech, kde jsou 
přirozeně požadovány; odpadá rizikové přecházení komunikací mimo zajištěná místa; 
Žižkova třída projde dopravním zklidněním; 

• Veřejná doprava: zkracují se trasy linek MHD (významná provozní úspora); přestupní 
vzdálenosti v dopravním uzlu jsou minimální (MHD↔MHD, VLAK↔MHD, 
AUTOBUS↔MHD, AUTOBUS↔VLAK); p řestupy je možné realizovat bezbariérově; 

• Automobilová doprava: MERCURY centrum je nově napojeno ve směru  
ke křižovatce Rudolfovská × Nádražní; v Nádražní ulici je zřízeno parkoviště K+R; celkově 
dochází k nárůstu počtu parkovacích míst. 

Za nevýhody řešení lze považovat zdržení vozidel na novém SSZ při průjezdu křižovatkou Nádražní × 
Žižkova a celkové zmenšení manipulačních ploch pro linky MHD. 

► Žižkova třída (křižovatka Žižkova × Novohradská × Jeronýmova) 

 

  Obrázek č. 8: Návrh nových zastávek do prostoru křižovatky sleduje výrazné zlepšení 
dostupnosti Jeronýmovy ulice a Lannovy třídy linkami MHD     

Jak již bylo popsáno v Analýze pěší dopravy (druhá část IPOD), oblast je velmi špatně dostupná 
linkami MHD i přesto, že se zde nacházejí významné instituce a obchodní zóna na Lannově třídě. 
Vznik nových zastávek MHD také přispěje k celkovému oživení veřejného prostoru. 

zastávka MHD 
v Žižkově tř. 

zastávka MHD 
v Nádražní ul. 
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4. Zastávka MHD ve směru k nádraží: zřízena je bezprostředně za křižovatkou Žižkovy třídy 
s Novohradskou u stávající hrany chodníku. Šíře hlavního dopravního prostoru nevyžaduje 
přestavbu do podoby zastávkového zálivu. Zastávku využívají všechny linky MHD ve směru 
k nádraží, a to díky změně organizace provozu v přednádražním prostoru. Délka zastávky 
umožňuje zastavení třech kloubových trolejbusů za sebou. 

5. Zastávka MHD ve směru Lidická t řída: směr do centra je rozdělen na dvě samostatná 
stanoviště, protože linky přijíždějí od nádraží dvěma ulicemi – Žižkovou a Novohradskou. 
Pro linky MHD ve směru k Domu kultury je určena zastávka na náměstí (jízda Nádraží-
Grand → Žižkova třída → Senovážné nám. → Lidická třída). Délka zastávky umožňuje 
zastavení dvou kloubových trolejbusů za sebou. Stavební úpravy nejsou nutné. 

6. Zastávka MHD ve směru ulice Na Sadech: pro směr k Poliklinice Sever slouží zastávka 
v Žižkově třídě za křižovatkou (jízda Nádraží-Mercury → Průmyslová ul. → Novohradská 
ul. → Žižkova ul. → Senovážné nám. → Na Sadech). Nahrazena je tak zrušená zastávka 
„Žižkova – VŠERS“ ve výhodnější poloze k přístupovým pěším trasám. Délka zastávky 
umožňuje zastavení dvou kloubových trolejbusů za sebou. Podélné parkování automobilů  
je přemístěno do zrušené zastávky u VŠERS, kde je k dispozici větší počet parkovacích míst. 

7. Upravený přechod pro chodce v prostoru křižovatky Žižkova × Čechova, doplněný 
ochranným ostrůvkem. 

 

  Obrázek č. 9: Žižkova třída (křižovatka Žižkova × Novohradská × Jeronýmova) 
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► Žižkova třída (úsek Čechova – Senovážné náměstí) 

 

  Obrázek č. 10: Stávající zastávkový záliv před VŠERS se promění na parkovací stání,  
šířka dopravního prostoru umožňuje prodloužení jízdních pruhů     

Úpravy v Žižkově třídě vycházejí z nového uspořádání zastávek MHD v této ulici.  

8. Šikmé parkování v prostoru zrušené zastávky MHD „Žižkova – VŠERS“: uvolněný 
prostor poskytne cca 20 parkovacích míst, která plně nahradí místa zrušeného podélného 
parkování v Žižkově třídě u křižovatky s Jeronýmovou a Novohradskou ulicí. 

9. Prodloužené řadicí pruhy: před křižovatkou na Senovážném náměstí, stávající šířka 
dopravního prostoru umožňuje vedení třech jízdních pruhů, zkrácení kolon před křižovatkou. 

10. Přechod pro chodce: v prostoru křižovatky Žižkova × Čechova s ochranným ostrůvkem. 

 

  Obrázek č. 11: Žižkova třída (úsek Čechova – Senovážné náměstí) 
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► Senovážné náměstí (úsek Žižkova - Dukelská) 

  Obrázek č. 12: Stávající přechody pro chodce a místa pro přecházení na Senovážném náměstí 

Úpravy na Senovážném náměstí se soustřeďují na zlepšení podmínek pro chodce, ať už ve vazbě na 
frekventované zastávky MHD nebo blízké školy.     

11. Nový přechod pro chodce před DK Metropol: navržen je v optimální poloze vůči pěší 
trase podél Mlýnské stoky, zároveň splňuje podmínky pro umístění v blízkosti zastávek 
MHD. Pro maximální bezpečnost chodců jsou navrženy dva ochranné ostrůvky; chodec vždy 
přechází pouze jeden jízdní pruh. Přechod pro chodce je neřízený SSZ. 

12. Úprava nehodové křižovatky Lidická × Dukelská: nově jsou umožněna levá odbočení do 
Dukelské ulice, na přechodu pro chodce je instalován ochranný ostrůvek odpovídajících 
rozměrů, uspořádání jízdních pruhů zamezuje souběžné jízdě vozidel ve stejném směru. 

 
  Obrázek č. 13: Senovážné náměstí (úsek Dukelská - Žižkova) 
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► Okolí Lannovy třídy (ulice Na Sadech, Kanovnická, U Černé věže a Dr.Stejskala) 

Na severní části Senovážného náměstí nejde o radikální změny, ale o dotažení současné koncepce 
prostoru do optimálního stavu. Doplněna je chybějící zastávka MHD před hlavní poštou, navrženy 
jsou nové pěší zóny v trasách, které se řadí do prestižní kategorie (viz Analýzu pěší dopravy). 

13. Nová zastávka MHD „Senovážné náměstí – pošta“: vznikne ve stávajícím pruhu pro 
podélné parkování, naproti stejnojmenné zastávce MHD, která je dnes pouze jednosměrná. 
Uživatelé MHD získávají ideální přístupový bod na nejvýznamnější pěší trasu ve městě  
– spojnici „nádraží – náměstí“. Zřízení zastávky nevyžaduje stavební úpravy komunikace. 

14. Pěší zóna v Kanovnické ulici: navazuje na oblíbenou pěší trasu v Lannově třídě,  
uvolňuje celý prostor Kanovnické ulice mezi ulicemi Na Sadech a Kněžská chodcům. 
Umožněn bude vjezd vozidlům zásobování a IZS. Ulice Na Mlýnské stoce zůstává připojena 
k ulici Na Sadech. Variantně může být pěší zóna prodloužena až k ulici U Černé věže. 

15. Zklidn ěná zóna v okolí katedrály sv. Mikuláše: do ulice U Černé věže před biskupstvím 
nebude umožněn vjezd automobilům. Zamezí se nežádoucímu průjezdu vozidel v trase  
Na Sadech – U Černé věže – Biskupská – Mánesova. Prostor před katedrálou zůstává 
přístupný vjezdem z náměstí Přemysla Otakara II. 

 

  Obrázek č. 14: Okolí Lannovy třídy (ulice Na Sadech, Kanovnická, U Černé věže) 
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► Rudolfovská třída (Na Sadech – Nádražní) 

  Obrázek č. 15: Rudolfovská třída 

Cílem úprav na Rudolfovské třídě je doplnění chybějících přechodů pro chodce v místech, kde ulici 
křižují pěší trasy. Současné uspořádání městské třídy, kde mezi ulicemi Na Sadech a Nádražní 
najdeme pouze jediný nedělený přechod pro chodce, je zcela nevyhovující. Drobnou úpravou prošla 
pozice zastávky MHD „Jeronýmova“. Celkově je navýšen počet parkovacích míst v ulici. 

16. Přemístění zastávky MHD „Jeronýmova“: ve směru do centra je posunuta až  
za křižovatku Rudolfovská × Jeronýmova, aby bylo možné zřídit nový přechod pro chodce 
v bezpečné poloze, kde vozidla MHD nebudou zasahovat do rozhledových poměrů před 
křižovatkou a přechodem pro chodce.  

17. Přechod pro chodce u Jeronýmovy ulice: vybaven ochranným ostrůvkem, poloha 
vyhovuje cestujícím MHD i chodcům na pěší trase Jeronýmova – Otakarova. Současné 
prostorové poměry jsou vyhovující a nevyžadují stavební úpravy vyjma samotného ostrůvku. 

 

  Obrázek č. 16: Rudolfovská třída (západní část) 
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18. Přechod pro chodce u Lipenské ulice / Štítného ulice: nová poloha mezi ulicemi Lipenská 
a Štítného umožňuje zřízení ochranného ostrůvku a zároveň samostatných pruhů pro levé 
odbočení, které dnes chybějí. Zlepší se podmínky pro chodce i řidiče automobilů. 

19. Přechod pro chodce u Jeremiášovy ulice / Chelčického ulice: nový přechod pro chodce, 
vybavený ochranným ostrůvkem pro maximální bezpečnost chodců. 

 

  Obrázek č. 17: Rudolfovská třída (východní část) 

3.4.2 Varianta Z – k řižovatky na m ěstském okruhu 

U následujících křižovatek se protínají návrhy plynoucí ze zlepšení organizace dopravy (čtvrtá část 
IPOD) a řešení nehodových lokalit (sedmá část IPOD – Bezpečnostní inspekce). 

► Křižovatka Pražská × Strakonická 

 

  Obrázek č. 18: Pražská třída ve směru do centra v křižovatce se Strakonickou ulicí 
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Změna organizace dopravy na Pražské třídě v křižovatce se Strakonickou ulicí sleduje: 

• zvýšení plynulosti MHD na levém odbočení z Pražské na Strakonickou, které je zejména 
v odpoledních hodinách zatíženo častými kongescemi; 

• řešení bezpečnostních závad uvedených v Bezpečnostní inspekci číslo 6 (viz následující 
kapitolu); 

• přizpůsobení řadicích pruhů v křižovatce očekávané změně intenzit odbočujících proudů pro 
zprovoznění stavby Propojení okruhů (přeložky I/34), paralelní s Pražskou třídou. 

Realizaci doporučujeme současně s uvedením stavby Propojení okruhů do provozu. 

1. Vyhrazený jízdní pruh pro levé odbočení z Pražské na Strakonickou ve směru z centra, 
vjezd povolen pouze vozidlům MHD a IZS. Souběžná jízda s ostatními vozidly odbočujícími 
vlevo je umožněna uspořádáním pruhů na Strakonické ulici, nevyžaduje řízení zvláštními 
signály ani zavedení detekce vozidel MHD. Vyhrazený pruh nahrazuje jízdní pruh přímo. 

2. Plynulé napojení pravého odbočení ze Strakonické do Pražské ve směru do centra. Vozidla 
nemusejí dávat přednost v jízdě při zařazování do průběžného jízdního pruhu, odstraňuje se 
nebezpečný „slepý úhel“ (viz závěry Bezpečnostní inspekce). Opatření je spojeno se 
zrušením pravého jízdního pruhu pro přímou jízdu do centra. 

3. Zrušení pravého jízdního pruhu pro jízdu přímo do centra reaguje na modelované snížení 
intenzit na Pražské třídě po zprovoznění stavby Propojení okruhů. Prostor bude uvolněn pro 
zatížené pravé odbočení z Pražské na Strakonickou a rozšíření směrového ostrůvku. 

4. Rozšíření dopravního ostrůvku v místě přechodů pro chodce, kde je vedena i páteřní 
městská cyklotrasa, zkrátí dobu přecházení. Užší jízdní pruhy sníží rychlost vozidel. 

Další, na tomto místě nepopisované úpravy, jsou součástí dokumentace Bezpečnostní inspekce č. 6.   

 

  Obrázek č. 19: Křižovatka Pražská × Strakonická 
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► Křižovatka Husova × Na Dlouhé louce 

 

  Obrázek č. 20: Husova třída ve směru do centra v křižovatce se ulicí Na Dlouhé louce 

Cílem úprav organizace dopravy v této křižovatce je opět větší plynulost MHD při jízdě do centra 
města. Celá křižovatka vykazuje velmi vysokou hodnotu zatížení (téměř 59 tisíc vozidel za 24 hodin), 
navíc je na ramenu křižovatky před Dlouhým mostem limitována prostorově. Předložené opatření pro 
preferenci MHD je tak jednou z mála možností, jak podpořit průjezd autobusů a trolejbusů tímto 
dopravním uzlem. 

5. Vyhrazený jízdní pruh pro jízdu přímo, zřízený na místě stávajícího jízdního pruhu ve 
stejném směru, umožňuje prioritní vjezd do křižovatky vozidlům MHD a IZS. Vyžaduje 
řízení speciálními signály a zároveň je doporučena spolehlivá metoda detekce vozidel MHD 
(efektivní řízení preference). Opatření nesnižuje propustnost křižovatky, pouze přerozděluje 
dobu volna pro jízdu přímo mezi MHD a ostatní vozidla ve prospěch veřejné dopravy.  

6. Uspořádání jízdních pruhů před křižovatkou umožní najíždění do vyhrazeného pruhu 
přes jízdní pruh pro pravé odbočení, který není zatížen kongescemi. Automobily jedoucí 
v přímém směru od Čtyřech Dvorů se řadí do levého pruhu, vzdutí před křižovatkou nebrání 
vozidlům MHD v plynulém výjezd už ze zastávky Výstaviště. 

 

  Obrázek č. 21: Křižovatkou Husova × Na Dlouhé louce projede denně téměř 59 tisíc vozidel 
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7. Zrušení jízdního pruhu v protisměru uvolňuje prostor pro zřízení vyhrazeného jízdního 
pruhu ve směru do centra. Nevyžaduje úpravy v jiných ramenech křižovatky, neboť 
z každého ramene je do Čtyřech Dvorů veden pouze jeden jízdní pruh. 

8. Doplnění ochranného ostrůvku na přechodu pro chodce zvyšuje bezpečnost chodců při 
přecházení vozovky v blízkosti zastávky MHD, zároveň nahrazuje zrušený přechod pro 
chodce blíže křižovatce ve směru do centra.    

Křižovatka Husova × Na Dlouhé louce je zároveň nehodovou lokalitou, proto byla řešena také v rámci 
Bezpečnostní inspekce. Popisované úpravy organizace dopravy jsou v souladu s jejími doporučeními. 
Realizace úprav souvisí se záměrem soukromého investor na stavbu „Centrum Dlouhá louka“. 

 

  Obrázek č. 22: Křižovatka Husova × Na Dlouhé louce 

3.4.3 Varianta C – zvýšení plynulosti dopravy v cen tru 

► Křižovatka Mariánské náměstí (Husova × Pražská × Na Sadech × 28. října) 

Cílem úprav v křižovatce Mariánské náměstí je zvýšení plynulosti dopravy a snížení úsekových 
intenzit dopravy v Husově třídě směrem k výstavišti a obousměrně v ulici Na Sadech. 

1. Vyhrazené levé odbočení z ulice Na Sadech do Husovy třídy pouze pro vozidla MHD a 
IZS. Jde o jediné restriktivní opatření v této oblasti, díky kterému je možné na SSZ 
prodloužit doby volna u všech zbývajících směrů. Jízda vyhrazeným odbočením pouze na 
poptávku vozidel MHD, nutnost spolehlivé detekce přítomnosti vozidel. Opatření vyžaduje 
jednosměrný provoz v Holečkově ulici pro zamezení nežádoucích dopravních zkratek. 
Úprava sníží počet tranzitních jízd přes centrum města a posílí využití městského okruhu 
(cesta bude časově výhodnější než přes centrum).  

2. Možnost odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu ve směru Pražská třída – ulice Na 
Sadech, pouze pro vozidla MHD a IZS. Uspořádání jízdních pruhů za křižovatkou (číslo 3) 
umožňuje plynulou jízdu vozidel MHD bez nutnosti řazení do levého jízdního pruhu, který 
je často zatížen kongescemi. Odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu se odehrává zároveň 
s jízdou ostatních vozidel tímto směrem. Úprava je funkční i při vypnutém SSZ a nevyžaduje 
stavební zásahy. 

3. Přidaný jízdní pruh pro jízdu p římo pouze pro vozidla MHD a IZS. Úzce souvisí 
s předchozím (číslo 2) a následujícím řešením (číslo 4). Využívá se dnešní odbočovací pruh 
vpravo, bez nutnosti stavebních zásahů.  
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4. Vyhrazený jízdní pruh před zastávkou MHD: v ulici Na Sadech umožňuje dokončení 
plynulého průjezdu křižovatkou Mariánské náměstí až do zastávky Poliklinika Sever. Úprava 
vyžaduje zrušení protisměrného jízdního pruhu v ulici Na Sadech před křižovatkou s ulicí 
28. října, což úzce souvisí s vyhrazením levého odbočení do Husovy třídy pro vozidla MHD 
a IZS. S ohledem na plynulost provozu před zastávkou Poliklinika Sever je doporučeno 
sloučit zastávková stání pod jeden označník v uvedeném směru. 

5. Vyhrazený jízdní pruh v Husově třídě před křižovatkou na Mariánském náměstí není 
nutnou součástí řešení křižovatky, ale umožňuje také vozidlům MHD z Husovy třídy 
plynulou jízdu přes křižovatku až do zastávky Poliklinika Sever. Začátek vyhrazeného pruhu 
je situován na čelo zastávky U Zelené ratolesti. Prostorové řešení vyžaduje zrušení 
podélného parkování v protisměru mezi ulicemi Pražská a Jaroslava Haška a stavební úpravu 
dopravních ostrůvků na vjezdu do křižovatky. 

6. Posunutí zastávky Mariánské náměstí ke křižovatce je opět volitelnou součástí 
předloženého řešení, přiblíží uživatele MHD k bezpečnému přechodu pro chodce na světelně 
řízené křižovatce. 

 

  Obrázek č. 23: Křižovatka Mariánské náměstí 
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► Křižovatka Na Sadech × Rudolfovská 

 

Obrázek č. 24: Trolejbus č. 65 v levém odbočení z ulice Na Sadech do Rudolfovské třídy 

Úpravy v křižovatce mají stejný cíl jako v případě Mariánského náměstí: zvýšení plynulosti dopravy a 
snížení úsekových intenzit dopravy v ulici Na Sadech a Rudolfovské třídě směrem k viaduktu. 
Principy navrhovaného řešení a preference MHD (vyhrazené odbočení, jízda vlevo pravým 
odbočovacím pruhem) také symetricky odpovídají Mariánskému náměstí. 

7. Vyhrazené levé odbočení  z ulice Na Sadech do Rudolfovské třídy pouze pro vozidla 
MHD a IZS. Opatření umožní na SSZ prodloužit doby volna u všech zbývajících směrů. 
Jízda vyhrazeným směrem se neodehrává z vyhrazeného jízdního pruhu, ale z pruhu pro 
pravé odbočení. Proto je zde nutností spolehlivá detekce požadavku vozidel na levé 
(vyhrazené) odbočení, aby nedocházelo ke zbytečným zdržením ostatních odbočujících 
proudů. Uvolněný odbočovací pruh je převeden do protisměru, kde najde vyšší využití. 

8. Možnost odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu ve směru jízdy ulicí Na Sadech od 
Senovážného náměstí, pouze pro vozidla MHD a IZS. Uspořádání jízdních pruhů za 
křižovatkou (číslo 9) umožňuje plynulou jízdu vozidel MHD bez nutnosti řazení do levého 
jízdního pruhu, který je často zatížen kongescemi. Odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu 
se odehrává zároveň s jízdou ostatních vozidel tímto směrem. Úprava je funkční i při 
vypnutém SSZ a nevyžaduje stavební zásahy. Toto opatření je velmi výhodné při zřízení 
zastávky Senovážné náměstí – pošta v dosud chybějícím směru (viz číslo 11), kdy se vozidla 
vyjíždějící ze zastávky mohou plynule zařadit do bližšího, pravého jízdního pruhu. 

9. Vyhrazený jízdní pruh před zastávkou MHD: v ulici Na Sadech umožňuje dokončení 
plynulého průjezdu křižovatkou s Rudolfovskou třídou až do zastávky Poliklinika Sever. 
Úprava vyžaduje zrušení protisměrného odbočovacího pruhu v ulici Na Sadech před 
křižovatkou s Rudolfovskou třídou, což úzce souvisí s vyhrazením levého odbočení do pro 
vozidla MHD a IZS (viz komentář v čísle 7). S ohledem na plynulost provozu před 
zastávkou Poliklinika Sever je doporučeno sloučit zastávková stání pod jeden označník 
v uvedeném směru. 

10. Vyhrazený jízdní pruh v Rudolfovské třídě před zastávkou Jeronýmova není nutnou 
součástí řešení křižovatky, ale umožňuje vozidlům MHD předjet případnou kolonu vozidel 
v Rudolfovské třídě. Začátek vyhrazeného pruhu je situován k Lipenské ulici. Prostorové 
řešení vyžaduje zrušení podélného parkování ve stejném směru a odlišné řešení 
navrhovaného přechodu pro chodce při ústí Jeronýmovy ulice. Změněná poloha zastávky 
Jeronýmova odpovídá řešení ve variantě Z. 

11. Nová zastávka MHD „Senovážné náměstí – pošta“: vznikne ve stávajícím pruhu pro 
podélné parkování, naproti stejnojmenné zastávce MHD, která je dnes pouze jednosměrná. 
Uživatelé MHD získávají ideální přístupový bod na nejvýznamnější pěší trasu ve městě  
– spojnici „nádraží – náměstí“. Zřízení zastávky nevyžaduje stavební úpravy komunikace. 
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  Obrázek č. 25: Křižovatka Rudolfovská × Na Sadech 
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4 Bezpečnostní audity a inspekce 

Bezpečná dopravní infrastruktura by měla být jednou z priorit všech zúčastněných a zainteresovaných 
orgánů státní správy, organizací a dalších subjektů. Tato část projektu IPOD pojednává o dopravně 
bezpečnostních závadách na stávající síti komunikací a na připravovaných stavbách resp. ve 
zpracovaných projektových dokumentacích. 

Na základě zpracovaných metodik řešení nehodových a rizikových lokalit a metodik o provádění 
bezpečnostních inspekcí a bezpečnostních auditů bylo vybráno:  

• 19 stávajících křižovatek, které byly podrobeny procesu bezpečnostní inspekce a  

• 11 připravovaných staveb, jejichž projektové dokumentace prošly bezpečnostním auditem. 

Zároveň byla navrhnuta dopravně-inženýrská a stavebně-technická opatření ke snížení vzniku 
dopravních nehod a zvýšení bezpečnosti řešených lokalit. 

Jaké jsou cíle řešení? 

• Snížení dopravní nehodovosti na místech křížení motorové dopravy s pěšími a cyklisty; 

• Zavedení relativně nové metodiky bezpečnostních auditů a inspekcí do procesu projektové 
přípravy novostaveb a rekonstrukcí; 

• Provázanost s investičními a organizačními opatřeními v rámci IPOD; 

• Sestavení priorit realizace opatření na základě provedených auditů a inspekcí. 

Výchozí materiál věnující se bezpečnosti dopravy je zpracován jako samostatná, sedmá část projektu 
IPOD pod názvem „Bezpečnost silničního provozu“. Každá z provedených analýz je doprovázena 
popisem a schématickým znázorněním hlavních bezpečnostních nedostatků. 

4.1 Otázky spojené s bezpe čností dopravy 

Jaké jsou základní faktory dopravní nehodovosti? 

• účastník (chodec, řidič, cyklista...);  

• dopravní prostředek (vozidlo, jízdní kolo.....);  

• dopravní infrastruktura. 

Z hlediska dopravní infrastruktury je nutné snižovat a eliminovat místa častých dopravních nehod, 
která jsou závažným dopravním problémem nejen z hlediska bezpečnosti dopravy. 

Co se rozumí pod pojmem „bezpečnostní inspekce“? 

Bezpečnostní inspekce je systematická kontrola stávajících pozemních komunikací, prováděná 
vyškoleným pracovníkem (bezpečnostním inspektorem) nebo týmem dopravně bezpečnostních 
expertů za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky 
dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem inspekce je navrhnout opatření 
vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů. 

Co se rozumí pod pojmem „bezpečnostní audit“? 

Bezpečnostní audit je analýzou připravované projektové dokumentace, snaží se tedy o nápravu 
bezpečnostních nedostatků ještě ve fázi přípravy stavby. Systematická procedura vnáší do procesu 
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dopravního plánování a projektování nejnovější znalosti o bezpečném utváření pozemních komunikací 
za účelem prevence dopravních nehod a kolizí. 

4.2 Bezpečnostní inspekce 

Proces zpracování bezpečnostních inspekcí proběhl v těchto krocích: 

1. Shromáždění a analýza údajů o dopravní nehodovosti (využita data o dopravní nehodovosti 
z let 1999 – 2006 a také data z Jednotné digitální vektorové mapy – Dopravní nehody); 

2. Klasifikace míst s bezpečnostními závadami dle stanovených kritérií hodnocení (např. počet 
nehod/rok, počet usmrcených a těžce zraněných, počet nehod s chodci a cyklisty apod.); 

3. Shromáždění a analýza podnětů zainteresovaných stran (konzultováno se subjekty PČR – 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor dopravy Magistrátu města Českých 
Budějovic a Dopravní podnik města České Budějovice); 

4. Výběr 19 míst podrobených bezpečnostní inspekci na základě dohody s objednatelem; 

5. Identifikace bezpečnostních rizik na jednotlivých křižovatkách; 

6. Návrh řešení odhalených bezpečnostních rizik. 

Tabulka č. 3: Zkoumané nehodové křižovatky podle klasifikace závad od nejhorších 

číslo 
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1 Pražská x Okružní 3 20 2 2 5 3.7 164 199 

2 Strakonická x Levobřežní 7 54 0 4 0 3.5 124 193 

3 Mánesova x Lidická 5 25 0 3 9 1.7 80 124 

4 Levobřežní x Husova 4 27 0 3 12 1.5 71 119 

5 Strakonická x Průběžná 3 16 2 2 13 1.1 78 115 

6 Pražská x Strakonická 3 22 1 3 2 1.3 82 114 

7 Nádražní x Pekárenská 4 16 0 3 8 1.7 61 93 

8 Nádražní x Rudolfovská 3 27 0 1 5 1.5 54 92 

9 Mánesova x Čechova 3 13 0 3 9 1.3 56 86 

10 Mánesova x F.A. Gerstnera 3 17 0 1 15 1.3 42 78 

11 Na Sadech x Žižkova 2 14 1 1 11 1.7 46 77 

12 A.Barcala x M.Horákové 2 9 0 3 4 2.6 46 66 

13 Husova x vjezd ZŽ 2 11 0 2 11 1.6 38 66 

14 Pražská x Opatovická 1 6 0 4 3 0.8 46 60 

15 Nádražní x Jírovcova 1 3 2 1 0 - 49 59 

16 Lidická x Dukelská 1 4 0 3 7 0.8 36 53 

17 Husova x O. Nedbala 2 10 0 1 2 1.3 36 52 

18 Husova x Sovy 2 7 0 1 10 1.0 23 44 

19 rondel u Globusu 1 20 0 0 0 1.1 12 34 
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  Obrázek č. 26: Ukázka dokumentace bezpečnostní inspekce (křižovatka Mánesova × Lidická) 

Při bezpečnostních inspekcích bylo zjištěno, že se velké množství dopravně bezpečnostních rizik 
opakuje na mnoha křižovatkách. Pro přehlednost uvádíme nejčastěji se vyskytující bezpečnostní 
závady na území Českých Budějovic.  

Je však třeba poznamenat, že se jedná pouze o nejčastěji se vyskytující závady na křižovatkách 
podrobených bezpečnostním inspekcím a nejedná se o výčet všech závad na těchto křižovatkách. 
Výčet všech zjištěných závad jednotlivých křižovatek je uveden v samostatné 7. části projektu 
IPOD – Bezpečnost silničního provozu. 

 

Nevyznačené / nejasné vodorovné dopravní 
značení v prostoru křižovatky 

• zhoršuje orientaci řidiče v křižovatce 

• zvětšuje kolizní plochy křižovatky 

Všechny posuzované křižovatky mimo:  
Lidická × Dukelská; Husova × A. Sovy 
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Ztížené rozhledy vlivem přerostlé zeleně a 
pevných překážek 

• zakrývají výhled na chodce 

• brání přehledu o dění v křižovatce 

• při vypnutém SSZ vedou k přehlédnutí 
vozidla s  předností v jízdě 

Všechny posuzované křižovatky mimo:  
Mánesova × Lidická; Levobřežní × Husova;  
Na Sadech × Žižkova; rondel u Globusu 

 

Velké plochy v křižovatce 

• jsou nepřehledné při větším počtu 
vozidel v křižovatce 

• zhoršují orientaci řidiče v křižovatce 
zejména při odbočení 

• zvětšují kolizní plochy křižovatky 

Křižovatky:  
Pražská × Okružní; Mánesova × Lidická; 
Levobřežní × Husova; Pražská × Strakonická; 
Nádražní × Rudolfovská; Na Sadech × Žižkova; 
Husova × O. Nedbala; rondel u Globusu 

 

Široké jízdní a řadící pruhy 

• psychologicky zvyšují rychlost 
projíždějících vozidel 

• prodlužují přechody pro chodce 

Všechny posuzované křižovatky mimo:  
Nádražní × Rudolfovská;  
Mánesova × F.A. Gerstnera;  
Na Sadech × Žižkova; Lidická × Dukelská; 
Husova × O. Nedbala 

 

Velké délky nedělených přechodů pro chodce 

• jsou nebezpečné pro přecházející 
chodce – při vyšší intenzitě dopravy 
nelze přejít celou ulici najednou 

• zhoršují bariérový efekt komunikace  
v území 

Všechny posuzované křižovatky mimo:  
Strakonická × Levobřežní;  
Mánesova × Čechova;  
A. Barcala × M. Horákové; Lidická × Dukelská; 
Husova × O. Nedbala; rondel u Globusu 
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Přecházení chodců mimo určená místa 

• ohrožuje všechny účastníky silničního 
provozu 

• je vysoce rizikovým jevem 

• signalizuje nesoulad organizace 
dopravy se skutečnou potřebou 

Křižovatky:  
Strakonická × Průběžná; Na Sadech × Žižkova; 
Husova × A. Sovy 

 

Nevhodné svislé dopravní značení 

• zakrývá výhled na chodce a nebo 
ostatní dění v křižovatce 

Křižovatky:  
Pražská × Okružní; Pražská × Strakonická; 
Nádražní × Pekárenská;  
A. Barcala × M. Horákové  

 

 

Nedostatečné signalizační zařízení 

• u dělených přechodů s nedostatečnou 
šířkou ochranného ostrůvku neumož-
ňuje chodcům přejít ulici najednou 

• u zatížených odbočovacích proudů 
chybí samostatné fáze světelného 
řízení křižovatky 

Křižovatky:  
Pražská × Okružní; Mánesova × Lidická; 
Nádražní × Rudolfovská; Mánesova × Čechova; 
Na Sadech × Žižkova; Nádražní × Jírovcova;  
A. Barcala × M. Horákové;  

 

Krátké pr ůpletové úseky 

• nastavují vozidlo do slepého úhlu vůči 
proudu s předností v jízdě 

• neumožňují vozidlům plynulý průjezd 
křižovatkou 

Křižovatky:  
Strakonická × Levobřežní;  
Pražská × Strakonická; rondel u Globusu 
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Krátké p řipojovací pruhy 

• nastavují vozidlo do slepého úhlu vůči 
proudu s předností v jízdě 

• neumožňují plynulý průjezd 
křižovatkou 

Křižovatky:  
Pražská × Okružní; Pražská × Strakonická; 
Nádražní × Jírovcova; rondel u Globusu 

 

 

Nefunkční odvodnění / poruchy povrchu 
vozovky 

• mohou vést k rizikovému chování 
chodců 

Křižovatky:  
Mánesova × Lidická;  
Mánesova × F.A. Gerstnera;  
Pražská × Opatovická 

 

 

Pevné nechráněné překážky  

• jsou potenciálním rizikem při 
dopravních nehodách 

Křižovatky:  
Strakonická × Levobřežní;  
Nádražní × Rudolfovská; Husova × A. Sovy; 
rondel u Globusu 

 

Chybějící / špatně provedené bezbariérové 
prvky a prvky pro nevidomé a slabozraké  

• znemožňují překonání komunikace po 
přechodu pro chodce 

• jsou rizikem pro neočekávaný pohyb 
osoby v dopravním prostoru 

Všechny posuzované křižovatky mimo:  
Strakonická × Levobřežní 
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4.3 Bezpečnostní audity 

Bezpečnostní audity byly provedeny v této posloupnosti: 

1. analýza zpracované projektové dokumentace; 

2. prohlídka auditované lokality; 

3. konzultace s odborníky; 

4. zjištění informací o podobných projektech; 

5. vyplnění kontrolních listů; 

6. identifikace dopravně bezpečnostních závad; 

7. návrh řešení identifikovaných dopravně bezpečnostních závad. 

Tabulka č. 4: Provedené bezpečnostní audity 

č. Identifikace projektu/ Název Zadavatel 
Stav přípravy 
projektu 

Zhotovitel 
dokumentace 

1 Přeložka sil. II/157, 4. stavba 
(Zanádražní komunikace, 4. etapa) Statutární město ČB DÚR IKP CE, s.r.o. 

2 Přeložka sil. II/157, 5. stavba 
(Zanádražní komunikace, 5. etapa) Statutární město ČB DÚR IKP CE, s.r.o. 

3 Přeložka sil. II/157, 6. stavba 
(Zanádražní komunikace, 6. etapa) Statutární město ČB TS IKP CE, s.r.o. 

4 Přeložka III/14539 (Propojení ul. 
M. Horákové - Strakonická) Statutární město ČB DÚR IKP CE, s.r.o. 

5 Přeložka III/0341 (Hlinský 
přivaděč) Statutární město ČB TS IKP CE, s.r.o. 

6 I/34 propojení dopravních okruhů, 
České Budějovice; Okružní 
křižovatka sil. I/34 s ul. Okružní ŘSD, ČB DSP/ DZS Pragoprojekt, a.s. 

7 Křižovatka sil. I/3 - Centrum 
Dlouhá louka (Sportovní hala) Soukromý investor Územní studie au Design 

8 Dopravní připojení zóny Dlouhá 
louka - jih na sil. I/3  Soukromý investor Dopravní studie Atelier SIS 

9 Křižovatka sil. I/20 s MK Krčínova 
(LIDL) - 4. rameno Soukromý investor Územní studie au Design 

10 Úsek sil. I/3 Pražská od ul. 
Opatovická k ul. K rybníku (změna 
na jeden jízdní pruh a umožnění 
parkování - - -  

11 Přeložka sil. III/14322 - 2. etapa 
vč. OK I/3 Litvínovická Statutární město ČB Studie ZESA spol. s r.o. 
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Hlavní bezpečnostní závady v auditovaných projektech jsou v Českých Budějovicích: 

• umístění a délka přechodů pro chodce; 

• široké jízdní pruhy/ velké plochy v křižovatkách; 

• nejasné/ chybějící bezpečnostní prvky pevných překážek; 

• nejasné/ chybějící zádržné prvky na mostech; 

• návrhové prvky okružních křižovatek; 

• nebezpečné křížení, sjezdy, napojení; 

• nejasné/ chybějící bezbariérové prvky a prvky pro nevidomé a slabozraké. 

4.4 Bezpečnost na p řechodech pro chodce 

Protože byla v rámci IPOD věnována velká pozornost bezpečnosti chodců, shrnujeme v následujících 
odstavcích normové požadavky na rozměry a provedení přechodů pro chodce. 

Technická norma ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ připouští návrh neřízených 
přechodů pro chodce pouze přes dva protisměrné jízdní pruhy. Dva stejnosměrné jízdní pruhy se 
připouštějí pouze v prostoru křižovatek, kdy jeden z nich slouží pro odbočení vlevo / vpravo. Největší 
délka neděleného přechodu je 6,5 m mezi obrubami (při rekonstrukcích lze uvažovat o délce 7,0 m). 
Pokud je délka přechodu větší, je nutné zúžit šířku komunikace (například pomocí vysazených 
chodníkových ploch), nebo vybavit přechod dělícím / ochranným ostrůvkem o šířce minimálně 2,5 m 
(ve stísněných podmínkách lze snížit až na 1,5 m v závislosti na intenzitě dopravy). 

Světelně řízené přechody se navrhují nejvíce přes tři stejnosměrné pruhy. Délka neděleného 
přechodu by neměla přesáhnout 9,5 m. Při rekonstrukcích na světelně řízených křižovatkách lze 
navrhnout nedělený přechod přes čtyři pruhy s maximální délkou 12,0 m. Při větších délkách se 
zřizuje dělící / ochranný ostrůvek se stejnými parametry jako u neřízených přechodů. Pokud šířka 
hlavního dopravního prostoru neumožní instalaci ostrůvku, je nutné přistoupit ke zúžení jízdních 
pruhů na 3,0 m (případně až 2,75 m). 

V případě, kdy je dělící ostrůvek užší než 4 m, chodci chápou světelně řízený přechod jako nedělený 
a chtějí jej přejít bez zastavení na dělícím ostrůvku. Proto je žádoucí umožnit chodcům přejití celé 
vozovky najednou a koordinovat signály na obou částech přechodu tak, aby nenastala situace nejistoty 
a nebezpečí zejména u starších a pomalejších občanů (chůze „na červenou“ v druhé části přechodu). 
Signál „stůj“ by se tak měl rozsvítit až po přejití alespoň poloviny druhé části přechodu. Možným 
řešením situace, kdy by došlo k „zablokování“ chodců na ostrůvku, je spřažení dělených přechodů 
signalizací. Provede se tak, aby na středním ostrůvku byly signály „volno“ kratší o dobu chůze 
z okraje na ostrůvek, než je signál „volno“ na okrajích vozovky. Jednorázové delší čekání chodců na 
chodníku je přijatelnější než dvojí kratší čekání na chodníku a následně dělícím ostrůvku. 

Standardní šířka přechodu pro chodce je 4,0 m, v místech vyšší koncentrace chodců se zvětšuje.  
Za nejmenší šířku přechodu je považována hodnota 3,0 m. Vzájemná vzdálenost přechodů pro chodce 
by se měla pohybovat do 200 m, přihlížet je však nutné k dopravnímu významu komunikace a 
přirozenému směrování pěších proudů. 

Pro komunikaci s úrovňovými přechody pro chodce dále platí nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. 
V exponovaných místech (blízkost škol, zastávek MHD) je doporučeno snížení rychlosti na 30 km/h  
a doplnění příčného zpomalovacího prahu. 
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5 Priority výstavby komunikací 

Další část IPOD řeší rozvoj komunikačního skeletu na území města Českých Budějovic. Této stěžejní 
kapitole předcházelo vytvoření dopravní prognózy pro časové horizonty let 2020 a 2030. Tato 
prognóza v matematickém dopravním modelu uvažuje: 

• plošný růst dopravních vztahů daný vývojem dopravního chování obyvatel; 

• lokální růst dopravy vyvolaný vznikem nového zdroje/cíle cest v modelovaném území. 

Hodnocení významu staveb proběhlo s využitím dopravního modelu formou násobného testování 
různých stavů sítě v různých časových horizontech. Jeho výsledkem je pořadí staveb sestavené podle 
vývoje úsekových intenzit dopravy, vlivu komunikace na území města, tvorby kongescí a úspory času 
uživatelů. Uváděné pořadí však nezohledňuje stav připravenosti, subjekt investora a investiční 
náklady, neboť tyto údaje primárně neovlivňují význam stavby z celoměstského pohledu. 

Jaké jsou cíle řešení? 

• Odvedení tranzitní dopravy mimo území města, zejména širší centrum a obytné čtvrtě; 

• Realizace paralelních tras a nových komunikačních propojení přes územní bariéry za účelem 
odlehčení dopravní zátěže na kritických uzlech sítě; 

• Snížení růstu celkového objemu automobilové dopravy, vyvolaného zvyšováním kapacity 
komunikací;  

• Zahrnutí úprav dopravního režimu stávajících komunikací ve prospěch pěší, cyklistické a 
veřejné dopravy, prováděných zároveň s výstavbou nových komunikací. 

Podrobný materiál s názvem „Priority výstavby komunikací“ byl zpracován jako 5. část IPOD. 

5.1 Otázky spojené s rozvojem komunikací ve m ěstě 

Proč jsou stavby testovány v dopravním modelu? 

Matematický dopravní model umožňuje v dostatečném předstihu odhadnout intenzitu provozu na nové 
komunikaci a odvodit dopady zprovoznění komunikace na okolní síť. Modelovat lze různé podoby 
dopravní sítě a různé časové horizonty. V tomto ohledu model upřesňuje běžné dopravně-plánovací 
odhady, které bez využití matematického aparátu nemohou pokrýt všechny důsledky novostaveb. 

S jakými koncepčními materiály pracuje město? 

Územní plán města (ÚPnM) věnuje rozvoji komunikačního skeletu významnou část kapitoly věnované 
dopravě. „Úkolem je současně s uplatněním regulačních principů v centru města odlehčit stávající 
základní skelet. Zároveň by měly být dotvořeny chybějící komunikační vazby ve směru západ ↔ 
východ přes urbanistické bariéry – řeky Vltavu a Malši nebo drážní těleso železniční tratě.“ ... 
„Humanizace městských radiál bude spočívat v přerozdělení uličního profilu ve prospěch MHD, 
cyklistů, pěších a vzrostlé zeleně, včetně parkovacích pruhů pro krátkodobé parkování“.  

Akční plán rozvoje silniční infrastruktury (APRS) pracuje s návrhy ÚPnM v praktické rovině,  
kdy hledá souvislosti mezi přípravou staveb na státní úrovni (dálnice D3, přeložky silnic I. třídy), 
krajské úrovni (ve vazbě na připravované ZÚR) a městské úrovni (vycházející z platného ÚPnM). 
Časové období je stanoveno mezi léta 2007 – 2013, kdy by všechny zahrnuté stavby měly být alespoň  
ve stádiu projektové přípravy.  
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5.2 Přehled hodnocených staveb 

Vybrané stavby vycházejí z Akčního plánu rozvoje silniční infrastruktury města České Budějovice 
(APRS), zpracovaném v roce 2007. Od doby realizace APRS došlo ke změně vedení některých staveb. 
Nově byly zařazeny stavby „Severní spojka“, „Jižní spojka“ a most „Boreckého – U Trojice“, naopak 
vypuštěny byly stavby „Severní tangenta“, „Jubilejní – Severní tangenta“ a „Jižní tangenta“. 

Do seznamu hodnocených staveb se tak dostaly záměry, u kterých se očekává přínos pro řešení 
dopravní situace v konkrétních lokalitách nebo na větším území města. U všech uvedených staveb byl 
zahájen proces projektové přípravy, přinejmenším ve stupni technické či urbanistické studie.  

 

  Obrázek č. 27: Přehled staveb hodnocených v IPOD 

Následující tabulka poskytují informaci o rozdělení staveb a stavu jejich projektové přípravy.  
Pro hodnocení v IPOD jsme přistoupili ke zjednodušenému dělení staveb v případech, kdy na sebe 
jednotlivé etapy úzce navazují. Odhadované investiční náklady byly zjišťovány z několika zdrojů 
(Statutární město České Budějovice, Jihočeský kraj, projektanti). Protože se uváděné náklady odlišují, 
byly vybrány vždy nejvyšší hodnoty. 
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Tabulka č. 5: Projektová příprava staveb hodnocených v IPOD 

Pracovní název 
Název úseku 

Zadavatel  Stav přípravy Investiční 
náklady 

Dálnice D3 
Borek – Úsilné 

ŘSD ČR Vydáno pravomocné ÚR 
 

1 724,4 mil.Kč 

Dálnice D3 
Úsilné – Hodějovice 

ŘSD ČR Üprava DÚR, před podáním 
žádosti o ÚR 

5 800,0 mil.Kč 

Dálnice D3 
Hodějovice – Třebonín 

ŘSD ČR Vydáno pravomocné ÚR 6 974,9 mil.Kč 

Propojení okruhů ŘSD ČR V realizaci, dokončení 
03/2011 

220,0 mil.Kč 

Severní spojka ŘSD ČR Technická studie, dohodnuta 
var. 4m „Severní spojka“ 

1 500,0 mil.Kč 

Zanádražní, severní část 
Propojení I/34 - Pekárenská 

Statutární město 
České Budějovice 

Zpracována DSP 200,0 mil. Kč 

Zanádražní, severní část 
Pekárenská – Rudolfovská 

Statutární město 
České Budějovice 

Zpracována DSP 208,5 mil.Kč 

Zanádražní, severní část 
Rudolfovská – Vrbenská 

Statutární město 
České Budějovice 

Zpracována DÚR, zpracovává 
se DSP 

61,5 mil.Kč 

Zanádražní, severní část 
Vrbenská – Dobrovodská 

Statutární město 
České Budějovice 

Zpracována DÚR 57,3 mil.Kč 

Zanádražní, podjezd 
3. etapa – Dobrovodská 

Statutární město 
České Budějovice 

Zrušeno ÚR, probíhá změna 
ÚPnM, následuje nová DÚR 

816,7 mil.Kč 

Zanádražní, podjezd  
3. etapa – Podjezd 

Statutární město 
České Budějovice 

Zrušeno ÚR, probíhá změna 
ÚPnM, následuje nová DÚR 

1 031,4 mil.Kč 

Zanádražní, jižní část 
4. etapa 

Statutární město 
České Budějovice 

Zpracována DSP, před 
podáním žádosti o SP 

354,5 mil.Kč 

Zanádražní, jižní část 
5. etapa – napojení na D3 

Statutární město 
České Budějovice 

Před podáním žádosti o ÚR, 
nutná změna ÚP Srubec 

159,5 mil.Kč 

Srubecký přivaděč Statutární město 
České Budějovice 

Technická studie 212,0 mil.Kč 

Horákové – Strakonická  Statutární město 
České Budějovice 

Zpracována DÚR, vydané ÚR, 
odvolání na KÚ JčK 

389,8 mil.Kč 

Hlinský přivaděč Statutární město 
České Budějovice 

Technická studie 269,7 mil.Kč 

Horákové – Litvínovická 
Branišovská – hranice k.ú.  

Statutární město 
České Budějovice 

Technické studie 113,1 mil.Kč 

Horákové - Litvínovická 
hranice k.ú. – Litvínovická 

Statutární město 
České Budějovice 

Technická studie  
včetně nové OK na I/3 

107,1 mil.Kč 

Litvínovická – Lidická, 
levý břeh 

Statutární město 
České Budějovice 

Technická studie v souladu 
s vydaným ÚR 

35,7 mil.Kč 

Litvínovická – Lidická, 
most 

Statutární město 
České Budějovice 

Technická studie, nutná změna 
ÚPnM 

132,9 mil.Kč 

Litvínovická – Lidická, 
pravý břeh 

Statutární město 
České Budějovice 

Technická studie, zpracovává 
se DÚR 

37,3 mil.Kč 

Jižní spojka Statutární město 
České Budějovice 

Technická studie, původní  
název Plavská - Novohradská 

245,6 mil. Kč 

Lidická – Plavská Statutární město 
České Budějovice 

Příprava DÚR - 

Nová Plavská Statutární město 
České Budějovice 

Urbanistická studie - 

Boreckého – U Trojice 
most  

Statutární město 
České Budějovice 

ÚPnM, studie 380,0 mil.Kč 
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5.3 Hodnocení staveb 

Rozvoj komunikačního skeletu města nelze posuzovat jen striktním dopravně-inženýrským pohledem, 
který vyhodnotí vývoj intenzit dopravy na komunikacích a doporučí takové pořadí, aby byl snížen 
výskyt kongescí automobilové dopravy. Dopravní zátěže procházejí určitým územím s proměnným 
charakterem, které je také vhodné zohlednit. Stejný nárůst intenzit dopravy v oblasti s  obytnou 
zástavbou má mnohem závažnější dopady než v neosídlené části města nebo v zóně s výrobních 
charakterem. Jiným důležitým parametrem je časová úspora uživatelů. 

Kritéria hodnocení staveb jsou tedy trojí: 

• změny intenzit dopravy a jejich územní dopad – vývoj dopravního zatížení na nové 
komunikaci i ovlivněné síti, včetně hodnocení dopadu na území jednak v okolí vlastní 
stavby, ale také na všech souvisejících komunikacích; 

• časová úspora – význam stavby pro časovou úsporu všech jízd v modelovaném území; 
včetně tzv. časové efektivity vůči vynaložené investici, tj. „kolik hodin jízdy denně ušetří 
jeden investovaný milion Kč“ (uvažujeme zde plynulý průjezd, tj. stav bez kongescí); 

• snížení výskytu kongescí – vývoj dopravního zatížení na vjezdech do významných 
křižovatek, které jsou nebo mohou být hlavními lokalitami kongescí. 

Do hodnocení staveb záměrně nevstupují takové parametry, jako je subjekt investora, odhadované 
investiční náklady nebo aktuální stav připravenosti. Záměrem totiž bylo vyhodnotit stavby čistě podle 
jejich přínosu pro řešení dopravní situace v Českých Budějovicích v podmínkách stavu dopravy 
roku 2008 a prognózy let 2020 a 2030.  

Tabulka níže a schéma na následující stránce zobrazují výsledky hodnocení staveb.  

• Prvních osm staveb spolu s dálnicí D3 tvoří skupinu staveb celoměstského významu, které 
by měly být uvedeny do provozu do roku 2020. Stavby nultého pořadí jsou již v realizaci. 

• Pro skupinu staveb lokálního významu určitě neplatí, že nejsou přínosné, jejich význam je 
však specifický pro danou lokalitu a v celoměstském pohledu se tolik neprojevuje.  

Tabulka č. 6 Výsledek hodnocení staveb 

Stavby celoměstského významu Stavby lokálního významu 

Pořadí Název Pořadí Název IPOD 

- Dálnice D3 7 Jižní spojka 

0 
Zanádražní, severní část  
Pekárenská – Rudolfovská 

8 Boreckého – U Trojice 

0 Propojení okruhů  9 Hlinský přivaděč 

1 Severní spojka 10 
Zanádražní, severní část 
Propojení I/34 - Pekárenská 

2 Zanádražní, podjezd 11 Srubecký přivaděč 

3 Horákové – Strakonická 12 Nová Plavská 

4 Litvínovická – Lidická  Stavby bez zásadního významu 

5 Horákové – Litvínovická × 
Zanádražní, severní část  
Vrbenská - Dobrovodská 

6 Zanádražní komunikace, jižní část × Lidická – Plavská 
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  Obrázek č. 28: Výsledek hodnocení staveb 

Následující text hodnocení staveb odráží kritéria popisovaná na předchozí straně a je souhrnem jejich 
testování v dopravním modelu města.  

Údaje v tabulkách strukturovaného hodnocení vycházejí z matice přepravních vztahů roku 2008, jejich 
význam je tedy uvažován na základě současné dopravní poptávky. Investice do rozvojových ploch 
v okolí nově stavěných komunikací mohou současné zatížení výrazně navýšit, někdy až násobně.  

Změna intenzit dopravy je uváděna v jednotkových vozidlech za 24 hodin na jeden směr jízdy . 
Případné intervaly hodnot jsou dány rozdílným zatížením staveb v různých podobách sítě (například 
v souvislosti s dálnicí D3, realizací navazujících staveb apod.). Pro snadnější orientaci jsou komentáře 
doplněny symboly: 

 ... pozitivní přínos stavby 

 ... neutrální přínos stavby 

 ... negativní přínos stavby 
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5.3.1 Severní spojka 

Mezi připravovanými stavbami vyniká význam Severní spojky - propojení západního a východního 
břehu Vltavy. Stavba má podstatnou roli také v převedení tranzitní dopravy na okraj města, významně 
zkracuje jízdní doby po městě i ujeté vzdálenosti těžké kamionové dopravy. Severní spojka  výrazně 
odlehčuje radiály Pražskou a Husovu a především městský okruh, který tak může lépe sloužit své 
skutečné funkci. 

Komunikace spojuje tři zásadní role pro město: 

• vytváří obchvat Českých Budějovic ve směru západ – východ, doplňuje tak stejnou roli 
dálnice D3 v relaci sever – jih; 

• odlehčuje přetíženou část okruhu – Strakonickou ulici, která pak dokáže nabídnout více 
„prostoru“ pro vnitroměstské vztahy; 

• strategický význam - překonává územní bariéru řeky Vltavy a koridorové železniční trati. 

Tabulka č. 7: Strukturované hodnocení stavby Severní spojka  

Posouzení intenzit dopravy ve vztahu k území 

 Nová komunikace vedená mimo městskou zástavbu (nebo v tunelu pod ní) přebírá intenzitu ca. 
7000-8000 voz/24h v každém směru. 

 Pokles intenzity ve Strakonické ulici v úseku Nový most – Pražská (bez zástavby a částečně 
obytná a komerční zástavba) ca. o 5000-7000 voz/24h v každém směru.  

 Snížení zátěže na městských radiálách vedených z části obytnou zástavbou: levobřežní I/20 mezi 
Globusem a Strakonickou ca. o 2000-3000 voz/24h v každém směru, Pražská v úseku Okružní – 
Strakonická ca. o 2000 voz/24h v každém směru. 

 Nárůst zátěže v Okružní ulici (bez zástavby nebo průmyslová zástavba) v úseku mezi Pražskou 
ulicí a velkou okružní křižovatkou u Světlíka – ca. o 1500 voz/24h v každém směru. 

Posouzení časové úspory a efektivity 

 Významná stavba z hlediska vlivu na jízdní doby sítí (úspora ca. 4%, u kamionů dokonce 8,5%). 

 Průměrná stavba z hlediska časové efektivity (cena stavby vs. časová úspora sítě). 

Posouzení kritických uzlů sítě 

 Snížení celkové zátěže křižovatky Pražská × Strakonická. 

 Snížení celkové zátěže křižovatky „diamant“ Strakonická × levobřežní komunikace. 

 Zvýšení zátěže velké okružní křižovatky u Globusu, stále však pod stupněm saturace. 

 Zvýšení zátěže křižovatky Pražská × Okružní ca. o 3000-4000 voz/24h na vjezdech, po realizaci 
stavby „Propojení okruhů I/34“ stále pod stupněm saturace. 

Poznámka 

 Možnost napojení VLC u nádraží Nemanice II. 

5.3.2 Zanádražní komunikace, podjezd 

Další důležitou stavbou je podjezd pod nádražím jako součást Zanádražní komunikace v propojení 
Suchého Vrbného s Nádražní ulicí. Vytváří základní podmínky pro odlehčení přetíženého uzlu u 
Viaduktu (křiž. Rudolfovská × Dobrovodská a Rudolfovská × Nádražní). Podjezd zároveň otevírá 
paralelní komunikaci přednádražního prostoru, který může projít výraznějším dopravním zklidněním.  
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Odbourání bariéry mezi Suchým Vrbným a centrem má i svůj nepopiratelný urbanistický přínos. 
Vzhledem k poloze stavby lze tuto roli označit za vysoce strategickou; paralelní překonání bariéry 
vlakového nádraží nejsou plnohodnotná. Vysoké investiční náklady srážejí časovou efektivitu stavby, 
nelze však opominout skutečnost, že v případě výskytu kongescí je podjezd důležitou paralelní trasou 
stávající Rudolfovské třídě.  

Tabulka č. 8: Strukturované hodnocení stavby Zanádražní, podjezd  

Posouzení intenzit dopravy ve vztahu k území 

 Nový podjezd (mimo zástavbu) přebírá intenzitu ca. 7000 - 8500 voz/24h v každém směru. 

 Snížení zátěže pod viaduktem v Rudolfovské ulici a v úseku k Dobrovodské ulici (zčásti obytná 
zástavba) ca. o 6000 voz/24h v každém směru (snížení ca. o 40% proti současnému stavu);  

 Snížení zátěže v Dobrovodské ulici v úseku Rudolfovská – U Lávky (zčásti obytná zástavba) ca. o 
2000 voz/24h v každém směru (snížení o 30% proti současnému stavu). 

 Snížení zátěže v přednádražním prostoru (Nádražní ulice) o 1000 voz/24h v každém směru  
(případná opatření pro zklidnění dopravy v přednádražním prostoru mohou pokles zvýraznit).  

Posouzení časové úspory a efektivity 

 Průměrná stavba z hlediska vlivu na jízdní doby sítí (úspora ca. 0,9%). 

 Nízká hodnota časové efektivity stavby (vysoká cena stavby vs. průměrná časová úspora sítě). 

Posouzení kritických uzlů sítě 

 Snížení celkové zátěže křižovatky Nádražní × Rudolfovská a Rudolfovská × Dobrovodská, obě ca. 
o 7000 voz/24h na vjezdech (nebo výjezdech). 

 Zvýšení zátěže křižovatky Nádražní × Průmyslová a Dobrovodská × U Lávky obě ca. o 7000 
voz/24h na vjezdech (nebo výjezdech), při dostatečném množství a vhodném uspořádání řadicích 
pruhů v novém podjezdu bude situace pod stupněm saturace. 

5.3.3 Strakonická – Horákové – Litvínovická – Lidic ká 

V hodnocení staveb dobře uspěl soubor staveb tzv. Západního polookruhu, tedy propojení ulic 
Strakonické – M. Horákové – Litvínovické – Lidické. Svůj význam má zejména pro obsluhu sídleních 
celků na levém břehu Vltavy a v okolí nemocnice. Odlehčuje přetížené ulici Na Dlouhé louce, pro 
kterou dnes prakticky neexistuje paralelní trasa. Časové úspory uživatelů i efektivita jsou vynikající. 

Význam Západního polookruhu lze vysledovat dvojí: 

• vnitroměstský - napojuje rozsáhlá sídliště na levém břehu Vltavy na vnější komunikační 
skelet a tím odlehčuje jihozápadní městský okruh (Na Dlouhé louce, Mánesova) včetně 
navazujících radiál (Husova, Litvínovická) a místních komunikací (Rošického, Nedbala);  

• strategický – stavby vytvářejí paralelní trasy k úsekům, které dnes nemají žádnou alternativu 
(Na Dlouhé louce, Mánesův most) a v případě mimořádných událostí (nehoda, uzavírka)  
je dokáží částečně nahradit. 

K Západnímu polookruhu ještě dvě poznámky:  

• Stavba Litvínovická – Lidická vykazuje nejlepší časovou efektivitu ze všech plánovaných 
investic, tj. ušetřené hodiny jízdy všech vozidel vzhledem k vynaložené investici. 

• Dopravní model prokázal, že podíl tranzitních jízd přes oblast čtyřdvorských sídlišť  
nepřesahuje 15 %. Novostavba tak slouží zejména pro obyvatele a návštěvníky území, kudy 
komunikace prochází. Pro tranzitující cestující je výhodnější jízda ulicí Na Dlouhé louce. 
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Tabulka č. 9: Strukturované hodnocení staveb Strakonická – Horákové – Litvínovická - Lidická  

Posouzení intenzit dopravy ve vztahu k území 

 Nové komunikace vedené  převážně mimo zástavbu přebírají intenzitu v rozmezí 4000 - 6500 
voz/24h v každém směru. 

 Snížení zátěže na radiálních komunikacích ve Čtyřech Dvorech (Evžena Rošického, Oskara 
Nedbala) o ca. 30-50 % proti současnému stavu. 

 Snížení zátěže na Husově třídě (Strakonická – Oskara Nedbala, Branišovská – Na Dlouhé louce) 
ca. o 3000-4000 voz/24h v každém směru.  

 Snížení zátěže v ulici Na Dlouhé louce (I/3) v úseku Husova – Mánesova (bez zástavby) ca. o 3500 
voz/24h v každém směru. 

 Snížení zátěže v Mánesově ulici v úseku Boženy Němcové – Lidická (zčásti obytná zástavba) ca.  
o 1500-3500 voz/24h v každém směru (v závislosti na dálnici D3). 

 Snížení zátěže v ulicích Lidické a Boženy Němcové v úseku Mánesova – L. B. Schneidera (vše 
převážně obytná zástavba) ca. o 2000-3000 voz/24h v každém směru. 

 Nárůst zátěže v ulici Milady Horákové na sídlišti Máj ca. o 1500-3000 voz/24h v každém směru. 

 Nárůst intenzity v ulicích L. B. Schneidera a Papírenská (převážně obytná zástavba) ca. o 2000-
3500 voz/24h v každém směru. 

Posouzení časové úspory a efektivity 

 Strakonická – Horákové: průměrná stavba z hlediska vlivu na jízdní doby sítí (úspora ca. 1,3%) i 
z hlediska časové efektivity (cena stavby vs. časová úspora sítě). 

 Horákové – Litvínovická: průměrná stavba z hlediska vlivu na jízdní doby sítí (úspora ca. 2,3%), 
významná stavba z hlediska efektivity (rozsah stavby vs. časová úspora sítě). 

 Litvínovická – Lidická: významná stavba z hlediska vlivu na jízdní doby sítí (úspora ca. 3,5%), 
nejvýznamnější stavba ve městě z hlediska časové efektivity (cena stavby vs. časová úspora sítě). 

Posouzení kritických uzlů sítě 

 Snížení celkové zátěže křižovatky „u kasáren“ Husova × Oskara Nedbala × Evžena Rošického, ca. 
o 7000 voz/h na vjezdech (nebo výjezdech), tj. snížení ca. o 40%. 

 Snížení celkové zátěže křižovatek Husova × Na Dlouhé louce a Husova × Branišovská. 

 Snížení celkové zátěže křižovatek Mánesova × Lidická a Mánesova × Boženy Němcové. 

 Zvýšení zátěže křižovatek Milady Horákové × Evžena Rošického a  Milady Horákové × 
Branišovská. 

 Zvýšení zátěže malé okružní křižovatky Litvínovická I/3 × nová komunikace (v rámci stavby 
Horákové – Litvínovická je však počítáno s její přestavbou). 

5.3.4 Zanádražní, jižní část a Jižní spojka 

V jihovýchodním segmentu města je významný souboru staveb Zanádražní komunikace (jižní část) 
a Jižní spojky (propojení Plavská – Novohradská - Zanádražní). Ačkoliv příprava těchto staveb bývá 
spojována s dálnicí D3, dopravní model prokazuje dostatečnou efektivitu i ve stavu bez dálnice. Dojde 
k odlehčení Novohradské a Mánesovy ulice, podpoří se větší využití nového podjezdu pod nádražím.

Realizace Jižní spojky v paralelní trase s Mánesovou ulicí dokončuje provázání Západního 
polookruhu s východní částí komunikačního skeletu včetně dálnice. Stavba odlehčuje Mánesovou ulici 
v úseku Lidická – Novohradská, kde je vliv předchozích staveb na snížení intenzit dopravy slabší. 
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Tabulka č. 10: Strukturované hodnocení staveb Zanádražní, jižní část a Jižní spojka 

Posouzení intenzit dopravy ve vztahu k území 

 Trasa jižní části Zanádražní komunikace přebírá zejména zátěž v relaci mezi Novými 
Hodějovicemi a Nádražní ulicí; v Novohradské v Mladém pokles a na nové Zanádražní 
komunikaci nárůst ca. o 4000-6000 voz/24h v každém směru. 

 Jižní spojka - nová komunikace zčásti vedená obytnou zástavbou (Antonína Janouška) přebírá 
intenzitu ca. 2500-4000 voz/24h v každém směru. 

 Snížení zátěže v Lidické ulici v úseku Ladislava Mikeše Pařízka – Matice Školské (převážně 
obytná zástavba) ca. o 1500 jvoz/24h v každém směru. 

Posouzení časové úspory a efektivity 

 Průměrné stavby z hlediska vlivu na jízdní doby sítí (úspora ca. 1,4%). 

 Průměrné stavby z hlediska časové efektivity (cena stavby vs. časová úspora sítě). 

Posouzení kritických uzlů sítě 

 Snížení celkové zátěže křižovatek Nádražní × Průmyslová a Nádražní × Novohradská. 

 Změna proudů při obdobné zátěži v křižovatce Rudolfovská × Dobrovodská, bez přímého vlivu na 
zatížení křižovatky Rudolfovská × Nádražní. 

 Zvýšení zátěže křižovatky Dobrovodská × U Lávky. 

5.3.5 Most Boreckého – U Trojice 

Nový most přes Vltavu v propojení ulic U Trojice a J. Boreckého doplňuje předchozí nově stavěné 
vltavské mosty na Severní spojce a u nemocnice. Platný ÚPnM počítá s realizací mostu jako 
významného spojení ryze městského charakteru, které by mělo sloužit pro pěší, cyklisty a veřejnou 
dopravu. V dopravním modelu byla hodnocena varianta, kdy se ke zmíněným skupinám přidá ještě 
vjezd osobních vozidel s celkovou hmotností do 3,5t.  

Jeho význam spočívá ve zlepšení dostupnosti sídliště Na Pražské ze západního břehu Vltavy, kde 
vyrostla nová obchodní vybavenost a lze očekávat další růst atraktivity území (nová čtvrť Čtyři Dvory, 
změna využití výstaviště). Aby dokázal nový most odlehčit komunikacím směrem na Pražskou,  
Husovu třídu nebo Strakonickou ulici, je nutné nabídnout časově výhodnější jízdu přes levobřežní 
komunikaci. Tento předpoklad je naplněn po realizaci dálnice D3 a dalších staveb v prioritní skupině. 

Nový most přes Vltavu je prakticky jedinou novostavbou, která svým působením snižuje zátěž uvnitř 
širšího centra města, uzavřeného městským okruhem. Je to způsobeno napojením na levobřežní 
komunikaci, která poskytuje obyvatelům sídliště Na Pražské rychlejší napojení na komunikační skelet. 

5.3.6 Další hodnocené stavby 

Význam staveb Hlinského přivaděče a severní části Zanádražní komunikace je propojen 
s očekávaným rozvojem území. Zlepšená dostupnost Husovy kolonie a Nového Vráta novými 
komunikacemi (Dálnice D3, Propojení okruhů) vyvolává potřebu navazující dopravní infrastruktury 
jako podmínky pro příchod nových investic do území. Protože je však hodnocení staveb založeno  
na celoměstské bázi, jsou zmíněné stavby zařazeny do druhé poloviny pořadí. 

Pro stavby Srubeckého přivaděče a Nové Plavské je společným jmenovatelem výrazné zklidnění 
stávajících komunikací na průchodu územím s převažující obytnou zástavbou. Opět zde najdeme jasný 
lokální význam, v hodnocení celoměstského dopadu investic však stavbám náleží závěr pořadí.   
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5.4 Důsledky výstavby komunikací v roce 2020 

Pokud bude prvních osm staveb dle pořadí spolu s dálnicí D3 realizováno do roku 2020, dokáží 
vynaložené investice nejen pokrýt růst počtu jízd v modelovaném území, ale také citelně zlepšit 
dopravní situaci v kritických uzlech dnešní sítě.  

• Na městském okruhu dochází v porovnání se stavem roku 2008 ke stagnaci nebo poklesu 
na všech úsecích vyjma Mánesovy ulice (Lidická – Novohradská) a Strakonická (Pražská – 
Propojení okruhů). Nárůsty by však měly být kompenzovány poklesy na křižujících 
komunikacích, což je při úpravě signálních plánů křižovatek zvládnutelné. 

• U radiálních komunikací se zlepšuje situace ve všech směrech, nejvýrazněji na Pražské 
v úseku Okružní – Strakonická (dvojí efekt Dálnice D3 a Propojení okruhů). Odlehčení 
radiál umožňuje výraznější preferenci MHD (viz návrh úprav stávajících komunikací). 

• V centru města dochází ke stagnaci, komunikace zůstávají na dnešním saturovaném stavu. 
Potvrzuje se tak obecně známé pravidlo, že rozvoj komunikačního skeletu zejména na okraji 
města nemá přímý vliv na provoz v centru. Odlehčení městského okruhu je však vhodnou 
příležitostí na přesun části dopravní zátěže z centrální oblasti právě na městský okruh. 

Rozdíly navrhovaného stavu pro rok 2020 oproti dnešnímu stavu (v roce 2008) jsou dobře patrné 
z výstupu dopravního modelu, tzv. rozdílového kartogramu intenzit dopravy. Červené pentle 
znamenají nárůst intenzit (především u nových komunikací, neboť dnešní intenzita je nulová), zelené 
pentle pak označují pokles proti dnešnímu stavu. Šířka pentle odpovídá absolutnímu rozdílu. 

 

  Obrázek č. 29: Rozdílový kartogram navrhovaného stavu a objemu dopravy v roce 2020  
proti současnému stavu a objemu dopravy v roce 2008 
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5.5 Důsledky výstavby komunikací v roce 2030 

Narozdíl od předcházející situace byl pro rok 2030 uvažován dopad všech hodnocených komunikací. 
Porovnáván je stav sítě a předpokládaný objem dopravy v roce 2030 proti  základní dopravní poptávce 
a stavu sítě roku 2008. 

Ve výhledovém roce 2030 představují všechny hodnocené komunikace tento efekt pro dopravní 
systém města: 

• Městský okruh přenáší relativně vysoké objemy dopravy, avšak srovnatelné s rokem 2008. 
Strakonická ulice (Pražská – Propojení okruhů) vykazuje cca 30% nárůst intenzit, ale 
celkové zatížení křižovatky Pražská × Strakonická klesá (přenos na novou křižovatku 
Strakonická × Propojení okruhů). Nový most přes Vltavu (Boreckého – U Trojice) zvyšuje 
intenzitu dopravy na levobřežní komunikaci o 16%, avšak vzhledem k charakteru 
komunikace jde o nárůst akceptovatelný. Kompenzován je poklesem intenzit dopravy  
na obou sousedních přemostěních Vltavy (Strakonická, Husova) proti roku 2008. 

• U radiálních komunikací jde o stav prakticky srovnatelný s dnešními hodnotami zatížení, 
opět s výjimkou Pražské v úseku Okružní – Strakonická (pokles o 35 % proti roku 2008).  

• V centru města dochází většinou ke stagnaci, výjimkou je Husova třída na přemostění 
Vltavy s poklesem intenzit vlivem nového mostu Boreckého – U Trojice 

Z rozdílového kartogramu je dobře patrný význam nových komunikací tangenciálního nebo okružního 
charakteru (včetně dálnice), které dokáží přebírat rostoucí objemy dopravy namísto tradičních radiál. 

 

  Obrázek č. 30: Rozdílový kartogram navrhovaného stavu a objemu dopravy v roce 2030  
proti současnému stavu a objemu dopravy v roce 2008 
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5.6 Úpravy stávajících komunikací 

Současně s rozvojem komunikační sítě je vhodné se věnovat i úpravám ve stávajících ulicích, které po 
dostavbě ztrácí část svého významu. Uvolněný prostor, rezervovaný většinou pro přenos vysokých 
intenzit dopravy, je vhodné přerozdělit ve prospěch ostatních uživatelů (chodci, cyklisté, veřejná 
doprava ale i podélné parkování), jak ostatně doporučuje již ÚPnM.  

Za dopravním zklidněním se skrývá soubor opatření, jehož cílem je lépe přizpůsobit komunikacemi 
svému okolí. Většinou dochází ke zúžení jízdních pruhů na minimální hodnoty (zamezení nadměrné 
rychlosti vozidel), přechody pro chodce jsou doplněny ochrannými ostrůvky,  
v ulici je vhodně umístěno podélné parkování a bezpečně přístupné zastávky MHD. 

Tabulka č. 11 Testované úpravy na stávající síti 

Název ulice Úsek (od – do) 
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Evžena Rošického M. Horákové – O. Nedbala ×     

Oskara Nedbala M. Horákové – Husova ×   ×  

Branišovská M. Horákové – Husova ×     

Pražská Jubilejní - Okružní  ×    

Pražská Strakonická - Pekárenská  × ×   

Pražská Pekárenská – Mariánské nám.  × ×   

Rudolfovská Na Sadech - Nádražní  × ×   

Nádražní Průmyslová – Rudolfovská × × ×   

Nádražní Rudolfovská – Pekárenská   × ×   

Žižkova Dvořákova (Chelčického) - Nádražní   ×  × 

Lidická třída Papírenská - Mánesova ×  ×   

Lidická třída Mánesova – Senovážné náměstí  × ×   

B. Němcové Papírenská - Mánesova ×  ×   

Novohradská úsek přes Mladé ×   ×  

Úpravy shrnuté v předchozí tabulce byly testovány v dopravním modelu. Největší změnou je výrazné 
odlehčení přednádraží až o 1/3, které je kompenzováno růstem intenzit především na paralelní 
komunikaci Dobrovodské (na úroveň srovnatelnou se současným stavem). Zatížení viaduktu ani 
podjezdu pod nádražím se v porovnání s výchozím stavem roku 2020 nemění. Citelný dopad také 
může mít zklidnění dopravy v Mladém a převedení zátěže na Jižní spojku a Zanádražní komunikaci 
(až 2500 voz/24h/směr). Ostatní úpravy představují rozdíly do 1000 voz/24h/směr.  
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6 Analýza hlukové zát ěže 

Podle zadání objednatele byla vypracována analýza imisí hluku pro tři varianty dopravního modelu: 
pro rok 2008, 2020 a 2030. Vyhodnocen byl počet osob a počet domů zasažených hlukem různých 
hladin. Pro názornost byly vypočítány hlukové mapy pro zadané varianty modelu, vždy pro denní  
(6 – 22 h) a noční dobu (22 – 6 h). 

Jaké jsou cíle řešení? 

• Analýza hlukové zátěže v okolí komunikací s využitím dat dopravního modelu města; 

• Vytvoření podkladů pro snížení hlukové zátěže z dopravy v exponovaných lokalitách města. 

6.1 Otázky spojené s hlukovou analýzou 

Pro jaké stavy dopravy je analýza zpracována? 

1. První varianta dopravního modelu vychází ze základní matice přepravních vztahů pro rok 
2008 a současného stavu dopravní sítě.  

2. Pro rok 2020 je uvažována výstavba komunikací uvedených na prvních osmi místech dle 
hodnocení staveb v předchozí kapitole spolu s dálnicí D3. Matice přepravních vztahů 
vychází z prognózy pro rok 2020.  

3. Poslední varianta dopravního modelu počítá s existencí všech hodnocených staveb a 
výhledovou maticí přepravních vztahů pro rok 2030. 

Jaké zdroje hluku byly uvažovány? 

V této analýze imisí hluku byla jako zdroj hluku uvažována pouze silniční doprava. Pro tvorbu modelu 
byly použity všechny dostupné podklady ovlivňující emise hluku z dopravy. 

Jak se stanoví hygienický limit hluku? 

Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A 
LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.  

Pro chráněný venkovní prostor obytných domů a chráněný ostatní venkovní prostor je pro hluk 
z hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikací je převažující 
nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích, stanovena korekce +10 dB. 

V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou 
zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 
2000, se stanoví korekce +20 dB. 

V jakém prostředí byly výpočty provedeny? 

K výpočtům hluku byl použit software LimA 7812, verze 5.1 C. Pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
byla použita metodika NMPB-Routes-96, která je evropskou směrnicí č. 2002/49/EC týkající se 
hodnocení a řízení hluku v životním prostředí doporučena pro výpočet hluku ze silniční dopravy. 
Metodika je zaměřena na výpočet dlouhodobých a průměrných hodnot imise hluku. 
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6.2 Výpočet hlukové zát ěže 

Pro hodnocení hluku byly vybrány kritické úseky komunikací, zařazené podle umístění do dvaceti 
oblastí výpočtu. Úseky byly vybrány na základě výsledků Akustické hlukové studie na síti místních 
komunikací (rok 2006) a znalosti počtu osob bydlících v jednotlivých domech kolem komunikací. 
Takto vybrané úseky byly doplněny úseky, kde lze předpokládat zvýšené hlukové zatížení území 
vlivem silniční dopravy pro výhledové roky 2020 nebo 2030 („výpočtový úsek výhledový“). 

 

Obrázek č. 31: Posuzované oblasti 

 

Obrázek č. 32: Náhled na 3D model oblasti  
(sídliště Máj,  ulice Milady Horákové) 

Do akustického modelu byly zadány 
půdorysy budov z podkladů DTMM, 
které neobsahovaly informace o výškách 
budov. Pro oblasti výpočtu byl vytvořen 
3D model domů, v němž byly přibližné 
výšky domů zadány podle místního 
průzkumu počtu podlaží, typu domu a 
výšky jednoho podlaží. 

x – výpočtový úsek  
5x – výpočtový úsek výhledový 
X – oblast výpočtu 



Integrovaný plán organizace dopravy 
Statutární město České Budějovice abc 

 
 

 
249075TP01  30.11.2009  

- 55 - 

6.2.1 Počet osob zasažených hlukem 

Počty osob zasažených hlukem v pásmech imisí o šířce 5 dB pro všechny modelované varianty a denní 
a noční dobu pro jednotlivé posuzované oblasti jsou v příloze B. Souhrnné hodnoty jsou uvedeny 
v tabulce a grafech. 

Tabulka č. 12:  Počet osob zasažených hlukem 

Pásma L (dB) 
 

30–35 35–40 40–50 45–50 50–55 55–60 60–65 65–70 70–75 75–80 

2009 0 65 1076 4231 5411 4792 5645 3616 2531 665 

2020 0 4 714 4215 5670 4558 5869 4016 2309 677 

D
en

 

2030 0 2 643 4237 5584 4605 5680 4510 2061 710 

2009 141 2118 7057 4845 5929 4004 2640 1255 43 0 

2020 38 2033 7020 4947 5643 4432 2822 1049 48 0 
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Obrázek č. 33: Počet osob zasažených hlukem různých hladin v denní době 
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Obrázek č. 34: Počet osob zasažených hlukem různých hladin v noční době 
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6.2.2 Počet budov zasažených hlukem 

Počty budov zasažených hlukem v pásmech imisí o šířce 5 dB pro všechny modelované varianty 
a denní a noční dobu jsou uvedeny v tabulce a grafech. 

Tabulka č. 13:  Počet budov zasažených hlukem 

Pásma L (dB) 
 

35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 – 65 65 – 70 70 – 75 75 – 80 

2009 0 0 18 84 194 409 406 437 151 

2020 0 1 15 76 185 411 422 433 156 D
en

 

2030 0 0 17 75 180 414 481 368 164 

2009 4 61 179 453 381 343 250 28 0 

2020 4 56 177 443 376 389 226 28 0 P
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Obrázek č. 35: Počet budov zasažených hlukem různých hladin v denní době 
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Obrázek č. 36: Počet budov zasažených hlukem různých hladin v noční době 
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6.3 Hlukové mapy 

 

Pro posuzované oblasti byly vypočteny hlukové mapy ve výšce 4 m nad terénem pro:  

• všechny modelované varianty (roky 2008, 2020 a 2030 v různých podobách 
sítě komunikací),  

• denní a noční dobu (6 – 22h a 22 – 6h).  

Tyto mapy jsou uvedeny v příloze 6. části projektu IPOD. 

Na obrázku níže je ukázka hlukové mapy pro Pekárenskou ulici v denním období. 

 

Obrázek č. 37: Pekárenská ulice (oblast č. 4), denní období, rok 2008 

6.4 Závěr analýzy 

Porovnáním variant dopravního modelu ve sledovaných oblastech pro rok 2008, 2020 a 2030 se 
ukázalo, že v denní době dojde v pásmu nejvyšších ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq = 
75 – 80 dB k mírnému nárůstu počtu osob i budov zasažených hlukem. Konkrétně přibývá 12 osob v 
roce 2020 a 45 osob v roce 2030, dále přibývá 5 budov v roce 2020 a 13 budov v roce 2030 (vše 
vztaženo k roku 2008). 

V noční době přibývá v nejvyšším pásmu LAeq = 70 - 75 dB 5 osob v roce 2020, avšak v roce 2030 
dochází k poklesu o 1 osobu (vše vztaženo k roku 2008). U budov se situace v roce 2020 nemění, v 
roce 2030 dochází v tomto pásmu imisí hluku k poklesu o 9 budov (vše vztaženo k roku 2008). V 
pásmech o 5 dB nižších, to je v denní době LAeq = 70 - 75 dB a v noční době LAeq = 65 - 70 dB, dojde 
u zasažených osob i budov k výraznějšímu poklesu. 

Pásma hodnot ukazatele hluku pro den Ld (dB)  
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Tabulka č. 14: Očekávaný nárůst hlukové zátěže budov v nočním období 

Oblast Úsek Ulice Úsek 

4 4 Pekárenská Nádražní - Pražská tř. 

7 7 Žižkova třída Lidická třída - Průmyslová 

10 52 L. M. Pařízka, L. B. Schneidera Jungmannovo nám. - Jánošíkova 

12 51 Dobrovodská, U Lávky Plynárenská - Kamarytova 

 12 Dobrovodská U Lávky - Ledenická 

14 53 Milady Horákové Branišovská - Evžena Rošického 

 17 Oskara Nedbala  

Tabulka č. 15: Očekávaný pokles hlukové zátěže budov v nočním období 

Oblast Úsek Ulice Úsek 

2 2 Strakonická Nádražní - Plzeňská 

5 5 Nádražní Rudolfovská třída - Pekárenská 

8 8 Čechova Žižkova třída - M. Vydrové 

 9 Mánesova Novohradská - F. A. Gerstnera 

9 10 Lidická třída Mánesova - nám. Jiřího z Poděbrad 

 19 B. Němcové Mánesova – L. B. Schneidera 

11 11 Lidická třída nám. Jiřího z Poděbrad - Papírenská 

13 13 Branišovská Husova třída - Milady Horákové 

20 20 Antonína Trägera Kněžské Dvory 

Na území města dochází ve sledovaných oblastech k překračování hygienických limitů hluku pro 
chráněný venkovní prostor staveb. Možné prostředky pro snižování hluku spočívají v:  

• plánování a regulaci dopravy v blízkosti obytných domů;  

• technických opatřeních u zdrojů hluku;  

• opatřeních proti šíření hluku.  

Plánováním a regulací dopravy se zabývá projekt IPOD.  

Snížení emise hluku z automobilů pomocí opatření u zdrojů hluku (v terénu) není možné na většině 
míst vzhledem k prostorové stísněnosti městské zástavby.  

Účinným opatřením pro snižování hluku ve vnitřních prostorech staveb je zvýšení zvukové izolace 
obvodového pláště budov, nejlépe výměna oken. Požadavek na zvukovou izolaci obvodových plášťů 
budov v závislosti na vnějším hluku stanoví ČSN 73 0532. Vodítkem pro stanovení zvukové izolace 
obvodového pláště mohou být hlukové mapy v příloze šesté části projektu IPOD. Toto opatření je 
možné u většiny budov a je jím možno dosáhnout podlimitních hodnot hluku v obytných místnostech 
dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006. 
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7 Navazující dokumentace 

Závěrečná kapitola se věnuje tématům, pro které nebyly vyhrazeny samostatné části v návrhové etapě 
projektu IPOD. Při jejím zpracování však promlouvaly do výsledného řešení také oblasti veřejné 
dopravy, chůze, cyklistiky i parkování – jinak bychom nemohli mluvit o integrovaném řešení  
– řešení protínajícím všechny dopravní módy.  

Dále uváděná opatření jsou především návodem pro Statutární město České Budějovice na 
zpracování nebo doplnění dokumentace, přímo navazující na zpracovaný IPOD. 

 

7.1 Pěší doprava 

Výchozím materiálem pro chůzi je Analýza pěší dopravy, zpracovaná v rámci druhé části IPOD. 
Souhrnně jsou zde hodnoceny současné podmínky pro chůzi na území města. Současně byly položeny 
základy pro koncepční přístup v pěší dopravě, využitelné v navazujících krocích. 

 

Obrázek č. 38: Ukázka kartogramu intenzit chůze v centru města (hodnoty za 8 hodin) 
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Doporučujeme realizaci podrobných auditů pěších tras, které v návaznosti na IPOD rozpracují 
standardy kvality pěších tras, zjistí jejich skutečný stav přímo v terénu a navrhnou konkrétní opatření. 
Zpracované kategorie pěších tras hodnotí jejich význam nejen podle intenzity chůze, ale také dalších 
charakteristik, ovlivňujících motivaci obyvatel města k využití chůze namísto jiných druhů dopravy. 
Proto je vhodné využít Analýzu pěší dopravy jako podklad pro výběr auditovaných tras. 

 

Obrázek č. 39: Kategorie pěších tras jsou základem pro realizaci auditů pěších tras,  
které ověří podmínky pro chůzi ve vybraných lokalitách a navrhnou jejich zlepšení 

7.2 Cyklistická doprava 

Rovinaté území města vytváří ideální podmínky pro cyklistiku, která má významný podíl na dělbě 
přepravní práce - téměř 10%. Katastrálním územím města prochází 9 páteřních cyklistických tras, 
místy s parametry cyklistické stezky.  

Celková délka páteřních a městských cyklotras činí 70,6 km (pokud budeme při souběhu více 
cyklotras uvažovat pouze jednu délku společného úseku). Ve vedení cyklotras stále převažuje smíšený 
provoz na komunikacích s motorovými vozidly (55 %), následovaný stezkami pro chodce a cyklisty 
(33 %). Kryt cyklotras je z 84 % živičný, naproti tomu 7 % plochy vyznačených tras je nezpevněných. 

Město dlouhodobě pracuje s Koncepcí cyklistické dopravy, objem navržených investic se však 
nedaří realizovat. Od závěru roku 2008 je k dispozici další podpůrný nástroj – podrobný pasport 
cyklistických stezek a tras vyznačených v terénu. Koncepce však postrádá stanovení prioritních směrů, 
kde bude cyklistická doprava podporována nejvíce. Je proto vhodné rozdělit cyklistické trasy do 
několika kategorií, nebo-li určit jejich hierarchii (obdobně jako u pěších tras). S tím pak souvisí 
definice parametrů kvality. Hodnotit lze vedení stezky uličním profilem, šířku, sklony, povrch, 
osvětlení, značení, mobiliář a podobně. 
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7.3 Městská hromadná doprava 

Systematický rozvoj MHD nemá oporu ve vlastní strategii. Jediným materiálem, který mluví o 
koncepci MHD ve střednědobém výhledu, je obecný Strategický plán města. Díky absenci vlastní 
koncepce je obtížné zapojit MHD do dopravního plánování na městské úrovni. V návaznosti na IPOD 
tak lze jednoznačně doporučit zpracování samostatného Generelu MHD, který vytvoří podmínky a 
navrhne opatření pro zastavení negativního vývoje, kdy neustále klesá efektivita provozu MHD. 

S Generelem MHD pak souvisí i návrhy na zlepšení dostupnosti systému MHD jak v současném 
městském prostředí, tak i nově rozvíjeném území. Analýza by se měla dotknout jak zastávek na 
stávajících trasách, tak i vyhledání nových tras v místech, která nejsou dostatečně obsloužená. 
Najdeme zde úzkou souvislost s tématem integrace chůze, které je řešeno v rámci pěší dopravy. 
Dostupnost služeb hraje významnou roli při volbě uživatelů o způsobu dopravy. 

V dohledné době by měly být podrobně rozpracovány podmínky zapojení MHD do Integrovaného 
dopravního systému v českobudějovické aglomeraci. Z dopravních průzkumů se ukazuje, že vnější 
doprava z okolních obcí čím dál více zatěžuje vlastní území Českých Budějovic. Přitom v regionální 
veřejné dopravě nedošlo k potřebné modernizaci, která by dokázala reagovat na trend suburbanizace. 

7.4 Automobilová doprava 

Během první etapy IPOD byl zpracován dopravní model města. Město tak získalo komplexní nástroj 
na posuzování dalšího rozvoje dopravního systému města. Dopravní model by měl být součástí 
rozhodování o variantách nových investic do komunikací. Obdobně jej lze využít pro významné 
rekonstrukce, kde dochází ke změnám organizace dopravy. Možnosti dopravního modelu pokrývají 
také posouzení nových investic do území, jako je výstavba logistických areálů nebo obchodních center 
celoměstského významu. Magistrát by měl zavést mechanizmus standardního hodnocení investic  
pro stavby vyvolané městem i soukromými investory, ke kterému budou data z modelu využívána. 

Ve vazbě na vznikající dopravní ústřednu se nabízí zapojení inteligentních dopravních systémů 
(ITS) do širokého spektra aktivit s vazbou na automobilovou dopravu. Výhodou je pružné 
přizpůsobení ITS aktuální dopravní situaci. Využití ITS je možné v rovině: 

• informační (např. formou doporučení směru) 

• řídící (např. formou příkazů a zákazů, proměnlivého řízení křižovatek) 

• transakční (např. placení parkovného nebo vjezdu do oblasti) 

• dohledu (např. prevence přestupků)  

Protože je vhodné zajistit soulad všech opatření v oblasti ITS, doporučujeme zadat zpracování studie 
využití telematiky v řízení dopravy. Dokument by měl vytvořit podklad pro dlouhodobá opatření 
v organizaci dopravy na území města. Téma souvisí s principy uvedenými v kapitole Návrh 
organizace dopravy u varianty E. Zadání by mělo obsahovat mj. následující body: 

• vybavení dopravní ústředny pro sběr úsekových parametrů;  

• prověření centrálního řízení oblastí (viz varianta E) a ovlivnění tvorby kongescí; 

• instalace systému PDZ s poskytováním aktuálních informací o stavu dopravy a parkování. 

Dále v souvislosti s ITS doporučujeme prověřit možnosti regulace dopravy v centru města pomocí 
zpoplatnění vjezdu do vybraného území. Studie by měla ověřit předpoklady pro zavedení mýtného 
systému v Českých Budějovicích a navrhnout vhodnou technologii podle zkušeností z jiných 
evropských měst. 
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7.5 Doprava v klidu 

Město České Budějovice si významnost a důležitost dopravy v klidu uvědomuje, což dokazuje i svým 
přístupem v podobě vypracovaných studií, které tuto problematiku řeší.  

Tabulka č. 16: Přehled zpracovaných dokumentů a studií 

 Název studie Zpracování 

1 Analýza dopravy v klidu na vymezeném území města Českých Budějovic 02/2000 

2 Analýza dopravy v klidu na sídlištích Máj, Šumava a Vltava na území města  01/2003 

3 Analýza dopravy v klidu na území historického centra města ČB 01/2003 

4 Generel dopravy v klidu na území historického centra města ČB 04/2003 

5 Lokalizační studie parkovacích objektů na sídlištích Máj, Šumava a Vltava  11/2003 

6 Rozšíření parkovacích míst sídliště Máj – České Budějovice 04/2005 

7 Analýza dopravy v klidu v širším území města Českých Budějovic 2006 

8 
Dynamický naváděcí systém na vybraná parkoviště v území širšího centra 
města České Budějovice 

09/2006 

9 
Projekt organizace dopravy v klidu rozšíření zóny placeného stání na území 
statutárního města České Budějovice 

11/2007 

10 Pravidelné zprávy o činnosti společnosti Parking Praha a.s. na území ČB 2005-2007 

V souvislosti se zpracovanými studiemi a jejich doporučením lze konstatovat, že město disponuje 
detailní datovou základnou pro rozhodování při zajišťování efektivního řešení dopravy v klidu. 
Současně lze také doporučit proces ověření stavu jednotlivých doporučení a výstupů ze studií a jejich 
následnou aplikaci do praxe porovnat s reálným stavem parkování na území města. 

V návaznosti na IPOD je vhodné sledovat zejména realizaci záchytných parkovišť typu P+R a P+G, 
a to jak ve vazbě na Generel MHD, tak i na zpoplatnění vjezdu do vybraného území města. Obě 
témata s oblastí parkování úzce souvisejí.  
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Příloha A Plán opat ření 

Plán opatření je samostatnou přílohou dokumentu IPOD „Část 8. Shrnutí projektu“. 
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Seznam zkratek 

  

BA Bezpečnostní audit 

BI Bezpečnostní inspekce 

CSD Celostátní sčítání dopravy 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

DTMM Digitální technická mapa města 

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

IAD Individuální automobilová doprava 

IDS Integrovaný dopravní systém 

IPOD Integrovaný plán organizace dopravy 

ITS Intelligent Transport Systems – Inteligentní dopravní systémy 

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 

MHD Městská hromadná doprava 

OK Okružní křižovatka 

P+G Parkoviště typu Park and Go („Zaparkuj a jdi“) 

P+R Záchytné parkoviště typu Park and Ride („Zaparkuj vozidlo a jeď veřejnou dopravou“) 

PDZ Proměnné dopravní značení 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SPM Strategický plán města 

SSZ Světelné signalizační zařízení 

ÚPnM Územní plán města 

ZÚR Zásady územního rozvoje 
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